
 
 

o De wisseldag is op zaterdag. Aankomst vanaf 16.00 uur, vertrek voor 10.30 uur.  
o Na boeking ontvangt u van ons een factuur voor de geboekte periode. Wij vragen u 

50% van het verschuldigde bedrag (inclusief de borg) binnen 1 week over te maken 
op rekening FR76 1680 6004 0066 0920 4603 715 tnv de Grefte Hendricus, BIC/swift 
AGRIFRPP868. 

o Vier weken voor aankomst vragen wij u het resterende bedrag over te maken. U 
ontvangt daarvoor nog een herinnering.  

o Bij annulering tot 30 dagen voor aankomst zijn wij genoodzaakt om 50% van het 
reserveringsbedrag in rekening te brengen. Bij annulering binnen 30 dagen voor 
aankomst bent u, afhankelijk van de reden van annulering, het volledige 
reserveringsbedrag verschuldigd. 

o U kunt bij ons betalen via bankoverschrijving. 
o De borg betalen wij u binnen 1 week na uw vertrek terug, met aftrek van de 

toeristenbelasting. 
o In het geval van schade of indien er spullen verdwenen zijn, zijn wij genoodzaakt deze 

schade of de waarde van de verdwenen spullen te verrekenen met de betaalde 
borgsom.  

 
 
 
  

 
Wij houden het graag plezierig voor iedereen en verzoeken u dan ook vriendelijk rekening te 
houden met de volgende zaken:  
 

o Wij gaan ervan uit dat u ons vakantiehuis zult bewonen zoals u uw eigen huis zou 
bewonen.  

o Indien u zich met de honden buiten het eigen terrein/tuin op de openbare weg 
begeeft, verzoeken wij u vriendelijk om uitwerpselen op te rapen zolang u nog in 
onze buurt wandelt. Dit om overlast te voorkomen voor de andere buurtbewoners.  

o In de gites liggen zakjes en handschoenen om de uitwerpselen in de eigen tuin te 
verzamelen en in de daarvoor bestemde afvalbak te deponeren.  

o De gites zijn rookvrij. Wij hopen dat u hier rekening mee houdt. Ook als u gaat 
wandelen in de bossen liever niet roken en geen afval achterlaten. De Auvergne 
heeft prachtige ongerepte bossen en dat wil men graag zo houden.  

o In Frankrijk wordt afval streng gescheiden. Wij vragen u vriendelijk zich hier aan te 
houden. Er staan containers in de buurt waar u het meeste afval kunt deponeren. Wij 
kunnen het ook voor u wegbrengen. In de informatiemappen in de gites staat precies 
hoe het afval moet worden gescheiden.  

o Graag de buitenverlichting uitschakelen wanneer u gaat slapen.  



o In de winterperiode kunt u de houtkachel branden, hout staat voor u klaar. Er zijn 
ook elektrische panelen. Wij vragen u vriendelijk deze met mate te gebruiken, ze 
verbruiken zeer veel stroom. Een uurtje van te voren aanzetten voor u gaat slapen is 
voldoende om de slaapkamers aangenaam warm te maken. Dit geldt ook voor de 
badkamers.  

o Het is ook vakantie voor de honden, maar wij verzoeken u vriendelijk er voor te 
zorgen dat zij niet de hele dag blaffen. Wij houden graag de andere buurtbewoners 
te vriend. 

o De toiletten zijn aangesloten op een septic tank. Graag alleen toiletpapier 
doorspoelen. Voor andere zaken verzoeken wij u de daarvoor bestemde afvalemmer. 

 
Wij wensen u een hele prettige vakantie toe en staan altijd voor u klaar indien u nog vragen 
heeft.  
 
Denise van der Net en Henk de Grefe 
+31 (0) 6 2703 1674 
giteslesgardelles@gmail.com 
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