RESERVERINGSCONTRACT TREKKERSHUTTEN
CORONA - Belangrijke info: Wij passen het "Veiligheidsprotocol campings, verblijfparken en
andere terreinlogies" strikt toe. Alle info: https://www.toerismevlaanderen.be/overzicht-protocollen
Gelieve dit contract in drukletters in te vullen en ondertekend terug te zenden naar:

provinciedomein.huizingen@vlaamsbrabant.be
Provinciedomein Huizingen - Torleylaan 100 - 1654 Huizingen
tel. 02 383 00 20
DATUM AANKOMST:

DATUM VERTREK:

BETALING:
Betaling van uw verblijf kan ter plaatse (cash of bancontact) of via rekeningnummer
BE44091011554345 met vermelding 'trekkershutten + familienaam'. Gelieve hieronder aan te
duiden of u ter plaatse zal betalen of via overschrijving
ter plaatse
overschrijving (uiterlijk 2 weken voor het verblijf)
TARIEF:
1 overnachting kost € 50, water en elektriciteit inbegrepen
U kan MAXIMUM 3 nachten verblijven - 1 hut biedt ruimte voor 4 personen
voor de huur van een keukenset betaalt u een forfait van € 5
CHECK-IN:
Inchecken kan tussen 17 en 19u. Gelieve bij uw aankomst de domeinwachter te
informeren op het nummer 0470/400 500 of u aan te melden aan de ingang
van het domein, Torleylaan 100, 1654 Huizingen
PERSOONSGEGEVENS
Naam

BETALINGSGEGEVENS
naam bank

Voornaam
Straat + nr

IBANnr

Postcode

naam titularis rekening

Gemeente
Land
GSM
Tel Nr

RESERVERINGSGEGEVENS
in te vullen door administratie domein
klantnummer

E-mail
boekingsnummer
geboorte
datum
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GASTEN
Gast 1
naam
voornaam
Gast 2
naam
voornaam
Gast 3
naam
voornaam
Gast 4
naam
voornaam
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ALGEMENE VOORWAARDEN
1. de trekkershutten kunnen als volgt gereserveerd worden:
# per post - de reservatie is definitief na ontvangst van het ondertekende
reservatieformulier
# via e-mail - de reservatie is definitief na ontvangst van het ondertekende
reservatieformulier
# in functie van de beschikbaarheid, is het mogelijk om op het moment zelf
te reserveren. In dat geval is de reservatie definitief wanneer het Provinciedomein het ondertekende reserveringscontract in ontvangst neemt.
2. Betalingen gebeuren op het vermelde rekeningnummer of ter plaatse
zie contract
3. Betalingen via het rekeningnummer gebeuren uiterlijk op de in het contract vermelde
datum. Bij laattijdige betaling kan de reservering door de provincie
geannuleerd worden. Eventuele bankkosten vallen ten laste van de huurder.
4. De kostprijs omvat de huur van de trekkershut, inclusief taksen voor
maximaal 4 personen. Het electriciteitsverbruik is hierin inbegrepen.
5. De trekkershut biedt onderdak aan 4 personen en omvat 4 bedden, een tafel met
4 stoelen, een electrisch fornuis en verwarming. Een kussensloop en slaapzak
worden door de gebruiker zelf meegebracht. Een keukenset kan ter plaatse
gehuurd worden voor € 5
6. De toegang tot het recreatiedomein is inbegrepen bij overnachting in de trekkershut
voor de duur van het verblijf
7. Bij aankomst in de trekkershut dient het aanwezige materiaal vergeleken te worden
met de inventaris die uithangt. Als er iets niet in orde is, moet dit binnen een
uur na aankomst gemeld worden aan de domeinwachter. Het GSM nummer
staat vermeld in het contract.
8. De maximum verblijfsduur is 3 nachten. Aanmelden kan tussen 17 en 19u, bij vertrek dient
uiterlijk om 11u de hut verlaten te worden.
9. De huurder is verplicht de hut opgeruimd en gepoetst achter te laten. In de hut is
hiervoor het nodige schoonmaakgerief aanwezig.
10. Als de hut vuil wordt achtergelaten, wordt een vergoeding aangerekend waarvan
het bedrag is bepaald door de provincieraad in het reglement over het
gebruik van de infrastructuur van de provinciedomeinen van 14 juni 2011.
11. Huisdieren zijn niet toegelaten.
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12. Provinciedomein Huizingen kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
tekortkomingen of schade aangericht door derdegebruikers en/of de
dienstverlening
13. Bij geschillen is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd.
14. Annuleringsvoorwaarden
# annuleringen dienen per brief, per mail of telefonisch te gebeuren
# tot 2 weken voor afreis 50%
# minder dan 2 weken voor de afreis 100%

Voor gelezen en akkoord namens de huurder
(plaats en datum + voornaam en naam + handtekening)

De huurder verklaart zich akkoord met het reglement van orde van het Provinciedomein.
Er wordt hem een kopie van dit regelement overhandigd
Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van het domein en kunnen gebruikt worden
voor iedere mailing van het domein. De klant heeft het recht deze gegevens te raadplegen en desgewenst
aan te passen (wet van 8 december 1997 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens) De gegevens worden niet vrijgegeven voor commerciële doeleinden
of ter inzage door derden, behoudens volgende gevallen: overnachtingsgegevens worden overgezonden
aan de politie (uiterlijk de dag na aankomst) originele gegevens worden minstens 1 jaar lang bewaard en
zijn bestendig ter inzage van de leden van de politiediensten en de gemachtigde ambtenaren van
Toerisme Vlaanderen.

Provinciedomein Huizingen
H. Torleylaan 100 - 1654 Beersel
tel. 02 383 00 20 - provinciedomein.huizingen@vlaamsbrabant.be
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