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Algemene Voorwaarden en huishoudelijk reglement 
B & B bij Harli’s 
 
1. Algemeen 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten / gebruikers van de B & 

B bij Harli’s, Prinsenbaan 148, 6104 BJ , Koningsbosch.  
1.2 Met het aangaan van een overeenkomst tot gebruikmaking van de B & B bij Harli’s 

(hierna te noem de “overeenkomst”) worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. 
1.3  Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben. 
1.4 Gasten dienen de instructies van de eigenaar / beheerder op te volgen. 
1.5 De eigenaar / beheerder kan gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden of bij 

ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B & B bij Harli’s ontzeggen 
en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie 
van verblijfskosten. 

1.6 De administratie van de eigenaar / beheerder is bepalend bij een onderling 
meningsverschil, tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen. 

1.7 De eigenaar / beheerder kan in overleg met de gebruiker van deze algemene 
voorwaarden afwijken. 

 

2. Reservering en bevestiging 
1.1 De overeenkomst kan telefonisch of via het reserveringsformulier op de website 

benbharli.nl worden aangegaan. 
1.2 Gasten die via het reserveringsformulier hebben geboekt ontvangen per mail een bericht 

dat hun reserveringsaanvraag is ontvangen. 
1.3 De eigenaar /beheerder neemt telefonisch contact op met de gasten. 
1.4 Zowel gasten die zich telefonisch aangemeld hebben als gasten die gebruik hebben 

gemaakt van het reserveringsformulier ontvangen na telefonisch contact per mail een 
bevestiging (mits plaats beschikbaar), waarmee de reservering definitief is. 

1.5 Voor het reserveren van een verblijf in de B & B worden geen extra kosten in rekening 
gebracht. 

  

3. Betaling  
3.1 De verblijfskosten dienen bij aankomst contant te worden voldaan. 

 

4. Annulering 
1.1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane overeenkomst na te komen, 

dient dit zo spoedig mogelijk bij de eigenaar / beheerder te melden zodat de vrijgevallen 
B & B-kamers alsnog aan derden kunnen worden aangeboden.       

1.2 Bij annulering meer dan 1 maand vóór de ingangsdatum is de klant niet gehouden enig 
bedrag aan de eigenaar /beheerder te betalen. 
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1.3  Bij annulering binnen 2 weken voor de ingangsdatum is de klant gehouden 50% van de 
reserveringswaarde aan het eigenaar / beheerder te betalen.  

1.4 Bij annulering binnen een week voor ingangsdatum is de klant gehouden 75% van de 
reserveringswaarde aan het eigenaar / beheerder te betalen.  

1.5 Bij annulering 24 uur voor de ingangsdatum of op de reserveringsdatum (no-show / niet 
komen zonder annulering) is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan 
het eigenaar /beheerder te betalen.  

1.6 Het in artikel 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op 
het bankrekening nummer: NL87 0002 4116 20  ten name van H.W.C.J. Hoogeveen. 

1.7 De annulering dient schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan B & B bij 
Harli’s.  
 

5. Aansprakelijkheid 
1.1 Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in B & B bij Harli’s zijn voor rekening van de 

gasten.  
1.2 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het 

verblijf in de B & B, bijbehorende huisweide en hondenopvang.   
1.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de eigenaar / 

beheerder dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed 
1.4  De eigenaar / beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van 

eigendommen van de gasten.  
1.5 Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.  
1.6 Als gast bent u verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de  

B & B. 
1.7 Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de 

gast(en). 

 

6. Huishoudelijk Reglement 
6.1 Gasten van Bed & Breakfast bij Harli’s dienen zich te houden aan het onderstaand 

Huishoudelijk Reglement. 
6.2 Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken. 
6.3 Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn. Alleen In overleg kan van 

bovengenoemde tijden worden afgeweken 
6.4 Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.  
6.5 Het ontbijt wordt rond 09.30 uur geserveerd. In  overleg kan van dit tijdstip afgeweken 

worden.  
6.6 Bij mooi weer bestaat de mogelijkheid om het ontbijt op het terras te gebruiken.  
6.7 Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen. 
6.8 Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan. Bezoekers mogen niet zonder 

toestemming van de  eigenaar / beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & 
Breakfast. 

6.9 Huisdieren en roken is niet toegestaan op de kamers. 
 

7. Gebruik fietsen 
6.1 Tegen betaling zijn 2 fietsen en 2 elektrische fietsen in goede staat beschikbaar. 
6.2 Gebruik van de (elektrische) fietsen is voor eigen risico. 
6.3 Fietsen dienen bij niet-gebruik te worden afgesloten. 



 

Algemene Voorwaarden B & B bij Harli’s juli 2017 Pagina 3 
 

6.4 Verlies van sleutel, alsmede beschadiging of diefstel is voor risico en rekening van de 
gebruiker. 
 
 

7. Gebruik hondenopvang 
7.1 Tegen betaling kunt u gebruik maken van onze hondenopvang met binnen- en 

buitenverblijf             
7.2  Gebruik van de hondenopvang is voor eigen risico. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


