Algemene voorwaarden online reserveren Prise d’eau
1.TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsaanvragen en
overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met Prise d’eau Golf BV.

1.2.

Prise d’eau Golf BV wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden nadrukkelijk van
de hand.

1.3.

Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze
schriftelijk zijn overeengekomen.

2. PRIJZEN
2.1.

De klant is aan Prise d’eau Golf BV het overeengekomen bedrag, zoals vermeld op de
reserveringsbevestiging, verschuldigd.

2.2.

Kortingsacties die gepubliceerd worden nadat een reservering/boeking is gedaan, kunnen
niet met terugwerkende kracht alsnog toegepast worden.

3. BETALING/ANNULERING
3.1.

Een reservering kan maximaal 12 uur voor de aankomstdatum door de klant online
geannuleerd worden.

3.2

Een reservering die online via Ideal is betaald kan niet geannuleerd worden vanwege de
betrokkenheid van een derde partij. Het is hierbij alleen mogelijk om de reservering te
verplaatsten naar een datum en tijd met dezelfde prijswaarde binnen een termijn van 30
dagen.

3.3

Een reservering die korter dan 12 uur voor de aankomstdatum door de klant geannuleerd wil
worden, zal telefonisch geannuleerd moeten worden via het algemene telefoonnummer.

3.4

De klant heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het bedrag, indien de klant op
eigen initiatief en door toedoen van de klant, geen gebruik heeft kunnen maken van alle
diensten of accommodaties.

4. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
4.1

Bestellingen voor reserveringen kunnen niet worden geannuleerd en worden niet
retourgenomen. Bij het plaatsen van een reservering ga je een overeenkomst aan met
betrekking tot een vrijetijdsbesteding, waarvoor een bepaalde datum of periode van
uitvoering geldig is. Het algemene herroepingsrecht dat geldt voor via internet bestelde
producten is daarom uitdrukkelijk niet van toepassing op reserveringen. De verkoop is
hiermee na succesvolle betaling definitief en de overeenkomst kan daarom niet geannuleerd
worden. In geval van reclamaties i.v.m. gebreken aan de diensten van de betreffende
aanbieder dient u zich te wenden tot de betreffende aanbieder.

