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Prijzen
Prijswijzigingen en aanbod zijn voorbehouden.
Reserveren
De reservering is pas bindend wanneer deze door De Hinde schriftelijk of per e-mail bevestigd is.
Opties bij het reserveren kunnen voor een periode van 7 dagen worden vastgehouden. In deze
periode graag uw aanvraag bevestigen, dan wel laten vervallen. Na de periode van 7 dagen heeft De
Hinde het recht om andere aanvragen voorrang te verlenen.
Het is mogelijk dat u andere groepen treft op het terrein van De Hinde en hierdoor de aanvangstijd
van een activiteit kan veranderen.
Betaling
Nadat u de bevestiging van de reservering heeft ontvangen dient u de aanbetaling van € 100,- direct
te voldoen op NL18RABO 0126907838 t.n.v. De Hinde onder vermelding van uw naam en datum van
uw bezoek. Wanneer de aanbetaling niet binnen 14 dagen is voldaan, vervalt de reservering.
Aantal deelnemers
Tot 14 dagen voor de overeengekomen datum kunt u het aantal personen kosteloos wijzigen.
Mochten er binnen 7 dagen nog wijzigingen zijn in het aantal personen, dan wordt er 50% van de
gederfde kosten in rekening gebracht.
Zonder bericht uwerzijds wordt het minimaal aantal gereserveerde personen in rekening gebracht.
Het opgegeven aantal personen worden in rekening gebracht per activiteit, tenzij ze minder valide zijn.
Annulering
Tot 3 maanden voor de gereserveerde datum kan de reservering geannuleerd worden. U ontvangt
dan uw aanbetaling retour. Annuleert u later, dan ontvangt u 50% van de aanbetaling retour.
Bij verhindering op de gereserveerde datum zelf vindt geen restitutie plaats.
De Hinde is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering.
Indien bepaalde producten van het afgesproken menu niet voorradig zijn behoud De Hinde zich het
recht om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken.
Risico & aansprakelijkheid & huisregels
De Hinde stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen of voor lichamelijk
letsel of welke vorm van schade dan ook tijdens het verblijf op de locatie.
Elke bezoeker dient zich aan de huisregels te houden en de instructies van het personeel van De
Hinde op te volgen. Meegebrachte eet- en drinkwaren mogen niet genuttigd worden.
Annuleringsverzekering
Indien u door overmacht gedwongen zou worden de reservering te annuleren, kan dit vervelende
consequenties hebben voor u en voor De Hinde. Wij raden u dan ook aan om een
annuleringsverzekering af te sluiten bij uw eigen assuradeur.

