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Algemene voorwaarden Bed & Breakfast “Zee-van-Tijd” in Kraggenburg 

 

 

1. Algemeen 

 

• De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van 

Bed & Breakfast Zee van Tijd, Zwartemeerpad 6, 8317PG Kraggenburg. 

• Op verzoek worden deze algemene voorwaarden kosteloos toegestuurd. 

• Met het accepteren van de reservering worden deze algemene 

voorwaarden van kracht. 

• Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en deze op 

te geven bij de reserveringsaanvraag. 

• Jannie Tichelaar en Berry Bakker zijn de eigenaars en beheerders van 

Bed & Breakfast Zee van Tijd, verder aangeduid als eigenaar. De 

eigenaar kan zich laten vervangen. 

• De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van 

eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) 

kosten voor rekening van de gebruikers. 

• Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast Zee van 

Tijd zijn voor rekening van de gebruikers 

• Beschadiging en vermissing van roerende en onroerende goederen van 

de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld 

en vergoed aan de eigenaar. 

• Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen. 

• De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene 

Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de 

toegang tot Bed & Breakfast Zee van Tijd ontzeggen en/of weigeren, 

zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie 

van verblijfskosten. 

• De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderlinge 

meningsverschillen tenzij de gebruikers het tegendeel aantonen.  

• Gasten van Bed en Breakfast Zee van Tijd dienen zich te houden aan 

onderstaand Huishoudelijke Reglement. 

• De B&B is gelegen direct aan appel- en perenboomgaarden. Deze 

gaarden behoren niet tot onze grond en zijn niet vrij-toegankelijk.  

• De B&B ligt in een zeer rustig en stil gebied. De fruitteler werkt 

afhankelijk van de weersomstandigheden en -verwachting. Dit betekent 

dat er op tijdstippen werkzaamheden plaats kunnen vinden die geluiden 

(trekkers, machines) met zich meebrengen. De eigenaars van de B&B zij 

hiervoor niet aansprakelijk. De fruitteler gebruikt zoveel als mogelijk 

biologische middelen (bijen, knoflook). 
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2. Reservering, bevestiging en betaling 

 

• Voor het reserveren van een verblijf direct geboekt via onze website 

www.zee-van-tijd.nl hetzij telefonisch of digitaal worden geen extra 

kosten in rekening gebracht.  

• De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-

mail of via Natuurhuisje.nl worden aangegaan.  

• Wij zijn niet aansprakelijk voor de extra kosten die ‘Natuurhuisje’ of 

enig andere organisatie in rekening brengt. 

• Boekingen via onze website www.zee-van-tijd.nl worden door ons 

bevestigd en zijn na onze bevestiging bindend. Reservering via 

‘Natuurhuisje’ zijn bindend volgens de door hen gehanteerde 

voorwaarden. 

• De totale verblijfskosten dienen bij aankomst contant te worden 

voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te 

voldoen. 

• De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden 

afwijken. 

• Bij een reservering vanaf 7 dagen en langer, kan de eigenaar een 

aanbetaling vragen van 50% van de overeengekomen huurprijs. 

• Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats. 

• Een factuur wordt op verzoek overhandigd of per email toegestuurd. 

• Betalingen van extra arrangementen dienen direct met de behandelaars 

te worden afgerekend.  

• Deelname aan extra arrangementen zijn voor eigen risico.  

  

http://www.zee-van-tijd.nl/
http://www.zee-van-tijd.nl/
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3. Annulering en no-show 

 

• Indien u onverhoopt niet in staat bent aangegane huurovereenkomst na te 

komen, dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden. 

• Bij annulering en no-show betaalt de gebruiker een vergoeding aan de 

eigenaar. 

• Deze vergoeding is als volgt; 

1. Bij annulering tot en met 14 dagen voor ingangsdatum, kosteloos. 

2. Bij annulering binnen 13 tot en met 8 dagen voor ingangsdatum is 50% 

van de huurprijs verschuldigd. 

3. Bij annulering binnen 7 dagen voor ingangsdatum is 75% van de huurprijs 

verschuldigd. 

4. Bij annulering en no-show op de dag van aankomst is 100% van de 

huurprijs verschuldigd. 

• Het uit de punten 2, 3 en 4 volgende bedrag dient binnen 14 dagen te 

worden voldaan te op rekeningnummer NL35 KNAB 0255 6189 13. 

Wanneer er sprake is van een aanbetaling wordt een bedrag gerestitueerd 

volgens deze voorwaarden. Restitutie uitsluitend per bank en volgt binnen 

7 dagen. U ontvangt een factuur. 

• Annulering en boeking via ‘Natuurhuisje’ volgens de gepubliceerde 

voorwaarden van ‘Natuurhuisje’.  
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4. Gebruik fietsen 

 

• Er staan twee fietsen, tegen vergoeding, tot uw beschikking. Deze fietsen 

zijn in goede staat en dienen ingeleverd te worden zoals aangetroffen. 

Gebruik van de fietsen is op eigen risico. 

• Gebruiker is verplicht de fietsen op slot te zetten. 

• Verlies van de fietssleutel is voor rekening van de gebruiker. Hiervoor 

wordt €20,-- in rekening gebracht en dient door gebruiker bij uitchecken te 

worden voldaan. 

 

5. Sleutel B&B 

 

• Als gast ontvangt u een eigen sleutel van de B&B. De sleutel moet 

meegenomen worden bij tussentijds vertrek ingeleverd worden bij het 

uitchecken. Als gast bent u verantwoordelijk voor het correct afsluiten van 

de toegangsdeur en beide terrasdeuren.  

• Verlies en vervanging van de sleutel is voor rekening van de gebruiker. 

Hiervoor wordt €20,-- in rekening gebracht en dient door gebruiker bij 

uitchecken te worden voldaan 
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Huishoudelijk reglement 

 

1. Aankomst en vertrek 

• Op de dag van aankomst kunt u vanaf 16:00 uur de B&B betrekken. 

• Op de dag van vertrek dient de B&B om 11:30 vrij te zijn. 

• In overleg kan van bovenstaande tijden worden afgeweken. 

 

2. Ontbijt 

• Bij goed weer kan het ontbijt op één van de terrassen geserveerd 

worden.  

• Het ontbijt wordt in overleg tussen 07:30 en 10:30 geserveerd. 

 

3. Uw verblijf 

• Veroorzaken van geluidsoverlast, met name tussen 10:00 en 07:00 

dient te worden vermeden. 

• De vuurschaal mag alleen gebruikt worden in de vuur (grind) cirkel. 

• De barbecue niet onder de houtenveranda gebruiken. 

• Gebruik, verblijf en overnachting in de B&B is uitsluitend toegestaan 

voor huurder en partner en voor maximaal 2 personen. 

• Bezoekers graag van te voren melden. 

• Voertuigen kunnen direct voor de toegangsdeur geparkeerd worden. 

• Afval graag zoveel als mogelijk en praktisch is, scheiden. Containers 

staan tegenover de toegangsdeur. 

• Huisdieren en roken zijn niet toegestaan in de B&B.  

• Informatie uit de informatiemap kan gebruikt worden voor uw 

activiteiten, graag terugplaatsen na gebruik. Mist u iets, laat het ons 

weten. 

 

 

 


