
Algemene Voorwaarden B&B Zilverstad VOF  
 
Prijzen 
De huurprijs zoals vermeld op de website is inclusief BTW, gas, water, elektra, gebruik internet, 
bedlinnen en bad- en keukenlinnen. De toeristenbelasting dient apart te worden betaald. 
 
Reservering 
U ontvangt van B&B Zilverstad of bemiddelaar een bevestiging per mail van uw reservering inclusief 
betaling gegevens. Nadat wij uw (aan)betaling hebben ontvangen is de boeking definitief. 
 
Huisdieren 
Huisdieren zijn niet toegestaan. 
 
Roken 
Roken is in de accommodaties niet toegestaan. 
 
Annuleringsvoorwaarden 
Door onvoorziene omstandigheden kan uw verblijf niet of gedeeltelijk niet doorgaan. Wij adviseren u om een 
annuleringsverzekering af te sluiten. Ook een goede reisverzekering is aan te bevelen. 
 
Wat betreft annulering van uw boeking: 
- De gast kan gratis annuleren tot 30 dagen voor aankomst. 
- De gast betaalt 50% van de totaalprijs als hij/zij annuleert binnen 30 dagen voor aankomst. 
- Als de gast niet komt opdagen dan betaalt hij/zij de totaalprijs van de reservering. 

 
Tijdelijk gebruik accommodatie 
De huurder heeft beperkte ruimte voor uitladen van de auto. Deze dient na het uitladen geparkeerd te 
worden op een openbare parkeerplaats. Er is voldoende parkeerplaatsen op loopafstand. De 
parkeergelegenheid staat in bijlage 1 aangegeven. 
Er wordt 1 certificeerde sleutel ter beschikking gesteld bij aankomst. Bij het verlaten van de woning de sleutel 
door de brievenbus te deponeren. 
Bij verlies wordt er € 25,- plus € 15, - administratiekosten in rekening gebracht bij de huurder. 
Bij beschadigde/ kapotte / vernielde spullen zal de gast dit direct melden aan de verhuurder. De verhuurder 
zorgt voor vervanging en zal dit in rekening brengen bij de huurder. 
Het huis dient netje te worden onderhouden tijdens het verblijf door de huurder. 
Bij het einde van de huurperiode zal het huis in dezelfde staat worden opgeleverd als bij aanvang van de 
periode. 
 
Gebruik Internet 
- Internet wordt ter beschikking gesteld voor normaal gebruik. Aan instellingen mag niet worden 

gewijzigd.  
- Huurder zal de internetvoorziening uitsluitend gebruiken voor het doel en behandelen als een goed 

huisvader.  
 
Aansprakelijkheid 
Helaas is het voor ons niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of 
letsel, berokkend aan gasten door  welke oorzaak dan ook. 
Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen 
hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten. 
 



 
Verkeer en parkeren.  
 
Na het uitladen kan de auto op de onderstaande locaties geparkeerd worden. 
 

 
Overzicht kaartje parkeerplaatsen Schoonhoven 

 
- Parkeren bij het Bastion loopafstand ca. 5 minuten 
- Parkeren bij de Veermarkt loopafstand ca, 8-10 minuten 
- Parkeren bij de Haven (incl. mogelijkheid elektrische aansluiting voor auto’s) 

loop afstand 10 minuten. 
 


