Algemene voorwaarden

Vakantie in de Dierentuin Nordhorn
Vakantiehuizen Bisonblick, Storchennest en
belevenisovernachting op de Vechtehof
I. Contract
1. Met deze schriftelijke bevestiging wordt een voor beide partijen bindende
overeenkomst gesloten over de huurvoorwaarden van een vakantiewoning van het
Tierpark Nordhorn gGmbH. Onderhuur of verhuur aan derden is niet toegestaan.
Mocht de woning op grond van overmacht op het afgehuurde tijdstip niet
bewoonbaar zijn, dan is er helaas geen recht op schadevergoeding.
II. Onderhoud van de woning
1. Wij doen alle moeite om u een perfecte woning ter beschikking te stellen. Mocht
er echter in de woning schade van vorige huurders geconstateerd worden, wilt u dat
ons dan s.v.p. onmiddellijk bij aankomst melden zodat dit zo snel mogelijk verholpen
kan worden.
2. Schade of ontbrekende inventaris van de woning, die door de huurder of
zijn reisgenoten veroorzaakt is, dient u ons zo snel mogelijk te melden i.v.m. de
schaderegeling. Niet gemelde schade of ontbrekende inventaris worden aan de
huurder achteraf in rekening gebracht.
III. Huisdieren en roken
1. De vakantiewoningen zijn rookvrij. Huisdieren zijn in de vakantiewoningen niet
toegestaan.
IV. Schoonmaak
1. Bij de eind schoonmaak hoort niet het schoon maken van keukenmatrialen,
het uitruimen van de vaatwasser en het opruimen van vuilnis, hiervoor is de
huurder verantwoordelijk.
V. Betaling
1. Zodra u de schriftelijke boekings bevesteging heeft ontvangen, moet de volledige
huurprijs betaald worden. Bij last-minute boekingen is de prijs zoals de laatste informatie in de bevesteging zo snel mogelijk te betalen, of bij aankomst.
2. Wordt de betaling na ontvangst van bevesteging/rekening niet betaald,
heeft de verhuurder het recht, het huurcontract te ontbinden. In dit geval zal de
verhuurder volgens punt 6 genoemde annuleringskosten in rekening brengen.
3. De huurprijs is inclusief, stroom, eind schoonmaak, beddegoed, handdoeken en
entree van het Tierpark.
VI. Annuleren
Een annulering moet schriftelijk aan de verhuurder worden medegedeeld.
Bij annulering van de huurder wordt 10% van de huurprijs, of minstens €30,- in
rekening gebracht bij terug betaling.

De huurder is verplicht bij een annulering van het huurcontract aan de huurder
annuleringskosten/verwerkingskosten te betalen.
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- 10% van de huurprijs in geval van annuleren 45 dagen voor aankomst
- 50% van de huurprijs in geval van annuleren van de 44e tot 35e dag voor
aankomst
- 80% van de huurprijs in geval van annuleren van de 34e dag voor aankomst
Bij het niet verschijnen op dag van aankomst zonder annulering heeft de huurder
de komplete huurprijs te betalen. De verhuurder behoudt zich het recht voor om
de vakantiewoning die niet gebruikt is, indien mogelijk aan andere huurders te
verhuren.
VII. Dierentuinbezoek
1. De entree voor het Tierpark bezoek is voor vakantie gasten vrij. U kan via de vakantiewoning het park in. Het bezoeken van het park is alleen tijdens openingstijden toegstaan, van 9 -19 Uur (November en Februari tot 18 uur, December en Januari tot 17 uur).
Buiten de openingstijden is rust voor de dieren belangrijk, we vragen hiervoor begrip. Vakantiegasten kunnen natuurlijk via de kortste weg door het park elkaar bezoeken.

VIII. Tenslotte
1. De persoonlijke gegevens die u als vakantie huurder worden electronisch
verwerkt en opgeslagen. Deze worden niet aan derden doorgegeven.
2. Er geld alleen het Duitse Bundes Recht.
3. Gerechtshof voor gerechtelijke problemen is Nordhorn.
4. Binnen het park gelden de park regels.
5. In overige gelden gerechtelijke regels.
6. Mochte en van de bovenstaande bepalingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit
de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
De ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die het doel van de te
vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.
De rechtbank voor alle geschillen is Nordhorn.
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