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ALGEMENE VOORWAARDEN OVERNACHTEN 
 
Artikel 1—Algemeen 

• Deze algemene voorwaarden worden automatisch van kracht bij het aangaan van een 
overeenkomst met de Jachthut Beekbergen. 

• Overnachten en vergaderen bij de Jachthut wordt beschreven op de website 
www.jachthutbeekbergen.nl.  De website is met zorg gemaakt maar er kunnen 
verschillen ontstaan tussen de teksten en foto’s op de website en de actuele situatie. 
Hieraan kunnen door gasten en klanten geen rechten worden ontleend. 

• Huisdieren van gasten en klanten zijn niet toegestaan tenzij er anders wordt 
afgesproken door de eigenaar en de gast/klant. 

• Auto’s kunnen worden geparkeerd op de parkeerplaats voor het toegangshek. 
Parkeren geschiedt op eigen risico. 

• Gasten en klanten dienen altijd de aanwijzingen van de eigenaar op te volgen. 

• De eigenaar kan gasten/klanten bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of 
het huishoudelijk reglement, of bij ongepast gedrag direct de toegang tot de locatie van 
de Jachthut ontzeggen, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen, en zonder 
restitutie van verblijfskosten. 

• Gasten en klanten moeten 18 jaar of ouder zijn om een reservering/boeking te doen.  

• De accommodatie moet schoon en netjes gehouden worden gehouden en zo te 
worden verlaten.  

 
Artikel 2—Boeken  

• Reserveringen voor een overnachting in de Jachthut kunnen mondeling, telefonisch, via 
whatsapp, de mail en de website worden gedaan.  

• De klant ontvangt zo snel mogelijk bericht of de Jachthut nog beschikbaar is op het 
gewenste moment. Wanneer het gewenste moment niet meer beschikbaar is, worden 
er andere opties voorgesteld.  

• Een reservering wordt pas omgezet in een definitieve boeking wanneer deze door de 
klant via de mail wordt bevestigd.  

• Mochten wij na 48 uur geen bevestiging van u terug hebben ontvangen, dan wordt de 
reserveringsaanvraag alsnog per direct geannuleerd. 

• Een wijziging aan de boeking dient via de mail doorgegeven te worden.  
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Artikel 3—Betalen 

• Wij werken met vooruitbetaling. De betaling dient minimaal 7 dagen voor aankomst 
betaald te zijn. Betaling kan via overschrijving of door middel van een betaalverzoek 
worden voldaan. U ontvangt een betaalverzoek 14 dagen voor aankomst. 

• Voor boekingen waarbij de aankomstdatum binnen 14 dagen is, ontvangt u direct een 
betaalverzoek en dient het bedrag bij aanvang voldaan te zijn. 

 
Artikel 4—Annuleren 

• Het is mogelijk kosteloos te annuleren tot 7 dagen voor aankomst en kosteloos om te 

boeken tot 48 uur voor aankomst. Bij annulering binnen 7 dagen tot 48 uur bent u 50% 

van het overeengekomen bedrag verschuldigd en bij annulering binnen 48 uur voor 

aankomst bent u het volledige bedrag verschuldigd. We streven er altijd naar om een 

goede uitkomst te vinden.  

• Een annulering van een boeking dient via de mail doorgegeven te worden. 

 

Artikel 5—Veiligheid & schade 

• Er is een EHBO doos en een gekeurde brandblusser aanwezig in de Jachthut. 

• Roken en open vuur zijn in de Jachthut niet toegestaan. 

• Het gebruik en verblijf van en in de Jachthut is op eigen risico. De eigenaar kan in geen 
geval aansprakelijk worden gesteld. 

• Kinderen mogen niet zonder toezicht van ouder(s)/begeleider(s) op het erf lopen. 

• De dierenverblijven mogen niet worden bestreden zonder toestemming.  

• De gast dient zich naar behoren te gedragen en zorgvuldig om te gaan met spullen in en 
om de Jachthut.  

• Schade dient direct aan de eigenaar te worden vermeld. Reparatie of 
vervangingskosten kunnen worden verhaald op de gast en dienen direct te worden 
vergoed.  
 

Artikel 6—Honden & paarden 

• Honden en paarden zijn in overleg welkom. 

• Alle schade door hond of paard gemaakt, wordt verhaald op de eigenaar van het dier. 

• Honden 

- Honden dienen ten aller tijde aangelijnd te zijn op het erf.  

- Honden mogen niet zonder eigenaar in de Jachthut verblijven. 

- Honden zijn zindelijk, luisteren naar hun eigenaar en ontlasting dient opgeruimd te 

worden. 

- Honden mogen niet slapen op de bedden. Natuurlijk mag er een eigen mand of 

kussen mee.  

• Paarden 
- Paarden dienen rustig te kunnen verblijven in een stukje weiland/paddock afgezet 
met prikpalen. 
- Hengsten zijn niet toegestaan. 
- Paarden mogen los in hun eigen paddock/weiland. Hierbuiten dient de begeleider zijn 
paard ten aller tijden vast te houden.  
- Gast paarden houden afstand van de eigen paarden die op het erf wonen.  
- Eventuele mest en haren op het erf dient te worden opgeruimd door de eigenaar.  
- Uitmesten van de wei/paddock & hooi zit bij de prijs in. 


