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ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN  
 
Reserveren:  
• Reserveringsaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.  
• De procedure voor reserveren start met uw verzoek per telefoon en/of e-mail.  
• In principe krijgt u binnen 24 uur bericht per e-mail of uw verzoek kan worden  

gehonoreerd.  
• Deze e-mail geeft een overzicht van de totale financiële verplichting.  
• U wordt verzocht 25% hiervan aan te betalen.  
• Een reservering is pas een definitieve boeking als de aanbetaling is ontvangen.  
 
Reserveringsperiode:  
• Op de dag van aankomst staat de cottage vanaf 15.00 uur tot uw beschikking.  
• Op de dag van vertrek dient de cottage om 10.00 uur vrij te zijn.  
• In het hoogseizoen is de minimum reserveringsperiode: 7 nachten.  
• In de andere seizoenen is de minimum reserveringsperiode: 4 nachten.  
 
Betalingsprocedure:  
• Met de aanbetaling van 25% wordt de boeking definitief.  
• Uiterlijk 4 weken (28 dagen) vóór aankomst dienen de resterende boekingskosten te zijn  

ontvangen.  
• Zijn de totale boekingskosten op dat moment nog niet ontvangen, dan wordt de boeking 

beschouwd als te zijn geannuleerd.  
 
Borg:  
• Bij aankomst dient een borg ter hoogte van € 200,00 ter beschikking te worden gesteld (die 

bij vertrek wordt teruggegeven als er geen verrekeningen aan de orde zijn).  
 
Annulering:  
• Bij annulering tot 4 weken vóór aanvang van de boeking wordt de 25% aanbetaling als 

administratiekosten in rekening gebracht.  
• Bij annulering hierna worden de volledige boekingskosten in rekening gebracht.  
• Voor zover gewenst dient u zelf zorg te dragen voor uw eigen annuleringsverzekering.  
• NIEUW BIJ ANNULERING ALS GEVOLG VAN COVID-19: 

o Bij annulering als gevolg van wettelijke regelingen (in het land van herkomst en/of in 
Portugal), waardoor u niet bij ons kunt komen, kunt u kiezen voor restitutie van uw 
betaling óf voor een voucher, waarbij uw betaling wordt afgetrokken van de 
boekingskosten voor een verblijf op een later moment. 

o Bij annulering omdat u er zelf voor kiest om vanwege COVID-19 niet naar ons te komen 
kunt u kiezen uit twee opties: 
 u annuleert tot 4 weken voor aankomst en heeft alleen de aanbetaling betaald: dan 

wordt de 25% aanbetaling als administratiekosten in rekening gebracht.  
 u annuleert binnen de 4 weken voor aankomst en heeft de volledige boekingskosten 

betaald: dan krijgt u een voucher, waarbij uw betaling wordt afgetrokken van de 
boekingskosten voor een verblijf op een later moment. 

 
Schoonmaak:  
• Bij vertrek dient de cottage veegschoon te worden opgeleverd.  
• Indien bij vertrek blijkt dat de cottage niet veegschoon is opgeleverd, dan wordt  

minimaal een bedrag ter hoogte van € 100,00 met de borg verrekend.  
 
São Teotónio, 1 januari 2021  
 
 


