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Huurvoorwaarden overnachtingsruimten 2022 
 
Welkom op Landgoed Bleijendijk 
Voor een prettig verloop van de huur zijn hieronder een aantal belangrijke zaken 

opgesteld. Lees deze goed door. Als er vragen over zijn, graag een mail naar 
verhuur@bleijendijk.nl  
 
Corona-richtlijnen 

• We gaan ervanuit dat uw groep een gezamenlijke huishouding voert of dat u 
goede afspraken met elkaar maakt om de verspreiding van het virus te 
voorkomen.  

• Grieperige gasten blijven thuis.  

• Er zal op de locatie desinfecterende gel en handdoekjes aangeboden worden.  

• U bent zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de door de overheid 

gestelde richtlijnen zoals de 1.5m afstand etc. 
 
Aanbetaling 
Bij grote retraites of workshops over meerdere dagen en waarbij meerdere 

accommodaties worden gebruikt dient bij het reserveren een aanbetaling plaats te 
vinden van 30% van de totale reserveringswaarde.  U ontvangt hiervoor een factuur.    
 
Betaling  

Binnen de betalingstermijn vermeld op de factuur. Bij het in gebreke blijven van 
betaling behoudt Landgoed Bleijendijk het recht om de gereserveerde data aan andere 

belangstellenden te verhuren en/of administratiekosten à €15,- na de 2e herinnering in 
rekening te brengen.  
 

Optie 

U kunt in overleg verzoeken om data voor korte tijd zonder annuleringskosten in optie 

te nemen. Zodra er anderen geïnteresseerd zijn in de optie-datum, zullen we u 

benaderen om te bezien of u binnen 24 u de reservering nog wil vastleggen of 

annuleren. Mochten wij binnen deze tijd geen reactie ontvangen behoudt Landgoed 

Bleijendijk het recht om de data welke in optie staan aan andere belangstellenden te 

verhuren. Uiterlijk twee weken voor de datum waarop de optie staat laat u definitief 

weten of de optie een reservering wordt of vervalt. 

Reserveren 

Reserveren kan via verhuur@bleijendijk.nl. Huurtarieven staan allen vermeld op de site 

bij de verschillende accommodaties. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden en 
worden hierop vermeld. 

 
In-/uitchecktijden 
U kunt contactloos in- en uitchecken middels een sleutelkluisje bij de voordeur. 

Inchecktijd is vanaf 15.00u, uitchecken bij  de Charlotte Elisabeth Hoeve is uiterlijk 
11.00u, bij ’t Puntje, ’t Sluisje en de Hooiberg uiterlijk 12.00u. Op zondag mag u later 
uitchecken, maar uiterlijk 18.00u 
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Annulering 

Mocht u onverhoopt een geplande reservering moeten annuleren, dan dient u 
rekening te houden met de volgende annuleringskosten (voor retraiteweekenden over 
verschillende panden gelden andere voorwaarden): 
 

1. Annuleren binnen twee maanden voor de datum van de geplande 
reservering: 10% van de totale reserveringswaarde.  

2. Annuleren binnen één maand voor de datum van de geplande reservering: 50% 
van de totale reserveringswaarde. 

3. Annuleren binnen twee weken voor de datum van de geplande reservering: 
100% van de totale reserveringswaarde. 

 
 

Voor retraiteweekenden die meerdere panden beslaan gelden de volgende 
voorwaarden: 

1. Annuleren binnen drie maanden voor de datum van de geplande reservering: 
10% van de totale reserveringswaarde. 

2. Annuleren binnen twee maanden voor de datum van de geplande reservering: 
50% van de totale reserveringswaarde. 

3. Annuleren binnen 1 maand voor de datum van de geplande reservering:  
100% van de totale reserveringswaarde. 

 
Aansprakelijkheid 
Landgoed Bleijendijk is niet aansprakelijk voor vermissing van dan wel schade aan 
persoonlijke eigendommen, lichamelijk letsel tijdens uw verblijf op het landgoed.  

Het verblijf is op eigen risico. 
 
Herstelkosten bij gebreken 
Indien er na uw vertrek uit de verhuurde ruimtes gebreken worden geconstateerd die 

zijn ontstaan tijdens de periode dat u de ruimte huurde, dan zullen wij de betreffende 
herstelkosten in rekening brengen. 
 
Achterlaten accommodatie 

De prijzen zijn erop gebaseerd dat de ruimtes bij uw vertrek in een schoon geveegde 
en opgeruimde staat worden achtergelaten. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij 

achteraf € 50,- in rekening brengen voor extra schoonmaakkosten. 
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