Bij een reservering verbindt u zich aan de volgende regels:
 Nadat wij uw reserveringaanvraag hebben ontvangen, krijgt u van ons via de mail een prijsopgaaf en
of de kamer nog vrij is. Als u hier mee akkoord gaat dan sturen wij u een reserveringsbevestiging
toe.
 Wij vragen u deze handmatig in te vullen, te scannen en terug te sturen via de mail
of per post. Tevens voldoet u via bank of giro 50% van het totale verschuldigde bedrag.
Dit alles is duidelijk aangegeven op de bevestiging.
 Bij aankomst betaalt u het restant van de kamerhuur en inclusief € 20 borg voor de sleutel.
Deze ontvangt u bij vertrek retour en/of verrekenen wij met eventueel extra afgenomen producten.
Ook vragen wij om een geldige legitimatie, neem deze mee!
 Bij een last-minute reservering voldoet u het volle bedrag bij aankomst incl. de borg voor de sleutel.
 Annuleren kan tot 1 maand van te voren daarna behouden wij de 50%.
 Betalen met creditcard of pinpas is niet mogelijk. Naast ons pand bevindt zich een pinautomaat.
 Onze prijzen zijn ALL-INN dus incl. klein ontbijt, beddengoed, handdoeken, toeslagen, en
eindschoonmaak. Ook hanteren we nog een losse ontbijt/lunch kaart zodat u naar wens kan
uitzoeken tegen meerprijs indien gewenst!
Andere belangrijke zaken:
 U kunt vanaf 8.00 uur ontbijten tot….. . Eerder kan in overleg. Wij hebben ook een lunchkaart!
 Tegen een vergoeding van € 5.00 bieden wij u de mogelijkheid om ’s avonds onze keuken te huren.
Dit bedrag is inclusief gebruik kruidenkastje, vaatwasser, servies etc. Wel dient u zelf de keuken
weer schoon en netjes achter te laten.
 Roken is alleen toegestaan op het dakterras; verder is het pand rookvrij.
 De huisregels dienen in acht genomen te worden.
 U treft uw kamer en sanitair verzorgd en netjes aan, wij verwachten van u dat u deze ook weer
netjes achterlaat.
 Op de 1e etage zijn schoenen verboden. Dit om het vuil beneden te laten. Denk daarom aan
huisschoenen of sloffen
 Uw verblijf geschiedt op eigen risico.
 Alle reglementen betreffende “de Eenhoorn” en TREC zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Middelburg onder nummer 22037868

 Wij danken u voor uw reservering en wensen u een zeer fijn verblijf toe in “de Eenhoorn”.

Pim Schenkelaars & Irma Bolijn

