R E S E R V AT I E

PA R K E E R M O G E L I J K H E D E N

E-mail ons eerst om uw gewenste

Op wandelafstand zijn er voldoende gratis

boekingsdatums aan te vragen. Uw

parkeerplaatsen (station, Esplanade, Collaertplein)

reservering wordt bevestigd wanneer u een

In de straat en de omgeving is het blauwe zone.

bevestigingsantwoord van ons ontvangt, en na
deze e-mail vragen wij u om een voorschot van
200 euro te storten, pas dan is uw reservatie

IN DE PRIJS IS INBEGREPEN

definitief. Twee weken vóór uw aankomst betaalt
u het saldo van de huurprijs + een waarborg van

> Huur van het huis

200 euro. De waarborg wordt terug op uw rekening

> Gas, elektriciteit en water – normaal verbruik

gestort binnen de twee weken na uw vertrek.

> WIFI & vast internet op alle verdiepingen
> Bed-, bad- en keukenlinnen
> Normale eindschoonmaak

ANNULERING

> Toeristentaks stad Ieper inbegrepen
> Startpakket ( zout, peper, suiker, thee, detergent,

Bij annulering tot 14 dagen vóór de

vaatwastabletten, koffiefilters, toiletpapier)

aankomstdatum worden geen kosten in rekening
gebracht. Bij annulering van 14 tot 7 dagen vóór
de aankomstdatum wordt 50% van de totale

EXTRA INFO

reservering in rekening gebracht.
Bij annulering daarna of indien u niet komt
opdagen (no-show) wordt de totale reservering
in rekening gebracht.

> Het spijt ons, maar huisdieren zijn niet
toegestaan in ons huis.
> Eerbiedig de andere bewoners van onze straat,
geen uitbundige geluiden na 22u.
> Huis7 is rookvrij, er is rookgelegenheid
op de koer.
> Er is één babybed en twee kinderstoeltjes
aanwezig.

Huis 7 maakt altijd al een punt van een uiterst verzorgde hygiëne en er wordt nu nog meer aandacht
aan besteed. We doen er alles aan zodat jullie van een veilig verblijf kunnen genieten.
Geïnteresseerd in een verblijf? Vraag onze extra maatregelen op.

