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(Aan)betaling: 
Wij vragen je een reserveringsbetaling te doen van € 250,00 (of € 400,00 bij het tevens reserveren van de 
Kamer). Bij het betalen van de reserveringskosten ben je direct en automatisch akkoord gegaan met deze  
huurvoorwaarden en huisregels.
Deze aanbetaling is tevens borg, je krijgt dit bedrag teruggestort na betaling van alle facturen, zo snel als  
mogelijk, maar uiterlijk 2 weken na je bezoek aan Finca Vrij, indien aan de voorwaarden is voldaan (zie 
verderop). 
Vier (kalender)maanden voor aankomst, dient 50% van het totaalbedrag voldaan te worden.  
Het nog openstaande bedrag dient 4 weken voor start retreat betaald te zijn. 

Bevestiging huurovereenkomst: 
Met het betalen van de reserveringskosten/borg ga je tevens akkoord met deze huurovereenkomst en onze 
algemene voorwaarden. Deze zijn te vinden (en te downloaden) op onze website onder de tab info & contact.
Een week voor aanvang retreat vragen we je door te geven met hoeveel mensen je aanwezig bent op de Finca, 
of je er handdoeken, opgemaakte bedden of hout bij wilt enz. Wij sturen hier een extra factuur voor.   
Mochten er hierna nog mensen bijkomen vragen we deze kosten contant af te rekenen voor aanvang retreat.  
Dit vragen we een week van te voren, omdat we de indeling moeten doorgeven aan de schoonmaakploeg, die 
daar verder zorg voor draagt. Als we pas later horen met hoeveel mensen je komt, dan kan het zijn dat wij daar 
extra kosten voor maken, omdat de schoonmaakploeg er bijvoorbeeld voor terug moet komen. Wij zullen deze 
extra kosten dan doorberekenen.

Annulering:
Bij annulering gelden de volgende regels; 
Vanaf 4 kalendermaanden tot 8 weken voor aanvang retreat betaal je 1/3 van het totaal gefactureerde bedrag 
(en de reserveringskosten)
Vanaf 8 weken tot 4 weken voor aanvang retreat betaal je 2/3 van het totaal gefactureerde bedrag (en de  
reserveringskosten)
Vanaf 4 weken voor aanvang retreat betaal je het volledige gefactureerde bedrag van alle facturen.
 
Het aantal extra opgegeven personen op de factuur is bindend. Bij latere vermindering van dit aantal personen 
wordt dit niet in mindering gebracht. We stellen voor dat je zelf een regeling treft met deelnemers die op het 
laatste moment afzeggen.

Terugbetaling borg: 
Bij aanvang retreat wordt de reserveringsaanbetaling automatisch omgezet naar een borg. 
Deze wordt zo snel mogelijk na de schoonmaak, maar uiterlijk 2 weken na je bezoek aan Finca Vrij terugbeta-
ald, mits is voldaan aan de gestelde voorwaarden (zie art. schoonmaak/ terugbetaling borg) 

Prijzen: 
Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen.  Huurtarieven kunnen gewijzigd worden, (zonder 
vooraankondiging, maar uiteraard zullen we dit ter alle tijden proberen te voorkomen).  
Actuele prijzen zijn te vinden op onze website.
Inbegrepen in de prijs is: gas, water en licht, gebruik van de 6 appartementen, zaal, verblijfsruimte , keuken in 
de Kas en de tuin behorende bij Finca Vrij Verhuur
Niet inbegrepen in de prijs is: BTW, eindschoonmaak, huur verplichte lakenset, opgemaakte bedden,  
handdoeken, en toeristenbelasting.
Er wordt €20,- (excl. 21% BTW) administratie kosten in rekening gebracht wanneer er op jouw verzoek  
wijzigingen aangebracht moeten worden op de facturen.
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Privacy:
Maak na 23 uur geen herrie meer. Als de muziek hard staat in de zaal, doe dan ramen en deuren dicht om  
geluidsoverlast te voorkomen. Als er iets dusdanig stuk is, dat het de voortgang van je retreat in gevaar brengt, 
kun je bellen naar 06-24128948  (tussen 9 uur ‘s morgens en 8 uur ’s avonds).
Wij komen dan zo snel als mogelijk. Kom alsjeblieft niet onuitgenodigd naar privé terrein, behalve bij ernstige 
calamiteiten (en dan na het bellen van 112). 

Valse reserveringen: 
Reserveringen die gemaakt worden onder valse voorwendselen, of het niet doorgeven van het juiste aantal 
deelnemers/aanwezigen op de Finca, kunnen resulteren in het inhouden van je gemaakte betalingen,  
aanbetalingen of huurbedrag en de partij kan de toegang tot Finca Vrij worden ontzegd.  

Indeling/bezetting: 
Het maximale aantal personen is 24. 
Bij een bezetting van 12 personen of minder slapen er 2 personen boven. Een andere indeling is in overleg of 
tegen een meerprijs, mogelijk. Wanneer je met minstens 14 personen komt, kun je de Kamer erbij vragen.  
We vragen dan 150 euro aan extra reserveringskosten, die je niet terugkrijgt als je met minder dan 14  
personen komt of bij annulering van je reservering (uiteraard krijg je dit bedrag wel terug als je met 14  
personen bent geweest).  Als je de Kamer er later bij wilt, kan het dus voorkomen dat deze niet beschikbaar is. 

Terugbetaling van de borg en Schoonmaak: 
Bij aanvang van je retreat worden de reserveringskosten automatisch omgezet naar een borg. 
Deze wordt na betaling van alle facturen, zo snel als mogelijk, maar uiterlijk 2 weken na je bezoek aan Finca Vrij 
terugbetaald, mits er is voldaan aan de hieronder aangegeven voorwaarden. 
Bij eventuele schade aan het gebouw en/of inrichting is de huurder/contractant aansprakelijk. 
Wij raden daarom aan om voor aanvang van je retreat eventuele beschadigingen te melden. 
Zo niet, gaan we er van uit dat alles in goede staat is aangetroffen. Mocht er na afloop van je verblijf een 
schade worden geconstateerd zal deze worden verhaald op de huurder/contractant. Hierover is geen discussie 
mogelijk. 
Tevens willen we graag de schoonmaak kosten zo laag mogelijk houden. Daarvoor vragen we je om, naast de 
borgvoorwaarden, zorg te dragen voor de volgende punten: 
Dat alle vuilnis, ook van de appartementen en uit de toiletten (gescheiden) in de daarvoor bestemde vuilcon-
tainers of kratten buiten zit
-Dat alle ramen zijn gesloten, ook de ramen boven in de appartementen
-Dat alle wasgoed van de bedden is afgehaald (niet de beschermhoezen van de matrassen en kussens, behalve  
 als deze vies zijn) en neergelegd in de Kas. Graag natte was apart van het beddengoed.
-Dat al het servies/bestek uit de appartementen in de appartementen blijft en al het servies en dergelijke uit de 
  verblijfsruimte in de verblijfsruimte.
-Dat alle yogamatten, kussens en dergelijke schoon en netjes terug op zijn plek liggen in de kast
-De keukens van de appartementen en de grote algemene keuken behoren niet tot de schoonmaak.  
 Daarom deze graag afleveren zoals aangetroffen: alles is afgewassen en ligt schoon op zijn plaats: zoals  
 pannen, servies, bestek, schalen en thermoskannen. de oven, gasfornuis, koelkast en het koffiezet apparaat  
 staan uit en zijn schoongemaakt Er zit geen afwas meer in de afwasmachine, deze is schoon (met het reiniging 
 sprogramma) en staat uit. Alle afval is in de (juiste) containers gedaan. 
-Bij het gebruik van de matrasjes in de zaal vragen we je zorg te dragen voor het volgende: 
 Gebruik je olie of iets dergelijks, dan een handdoek of extra bescherming neer leggen. Zitten de matrasjes toch 
 onder de olie, zullen we ze moeten reinigen of vervangen. De kosten hiervoor zullen worden doorberekend.  
 Als de hoesjes vies zijn geworden, deze graag na afloop van je retreat eraf halen en bij de was neerleggen in de    
 Kas.
-Bij massages (in de zaal) dien je er uitdrukkelijk zorg voor te dragen dat er geen olie op de houten vloer komt. 
Dit kan de vloer blijvend beschadigen. Kosten voor reparative en/of vervanging zullen volledig worden  
doorberekend.

Leeftijd:
Finca Vrij is een 21+ centrum. Onder de 21 jaar alleen toegang na uitdrukkelijke toestemming van Finca Vrij. 
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Aansprakelijkheid:
De eigenaren/verhuurders zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen en/of ziektes die zich 
voordoen tijdens een verblijf op Finca Vrij. De eigenaren/verhuurders zijn tevens niet verantwoordelijk voor het 
kwijtraken van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden. Door deze reservering te accepteren is  
overeengekomen dat alle gasten of andere genodigden hier zelf verantwoordelijkheid voor dragen en het risico 
van schade ten gevolge van het gebruik van Finca Vrij erkennen. 
 
Roken en huisdieren: 
In geen van de gebouwen en ook in de tuin mag niet gerookt worden. Alleen op het parkeerterrein van Finca 
Vrij mag gerookt worden. Peuken zelf meenemen en weggooien in de zwarte container. Als we merken dat er 
toch gerookt is, zal de borg gebruikt worden voor een uitgebreide schoonmaak. Het meenemen van huisdieren 
is niet toegestaan.

Afval:
Al het afval op Finca Vrij wordt gescheiden ingezameld. 
Er staan verschillende containers, naast/achter de Kas:
-de groene container voor groen afval (niet bereidde etenswaren, fruit en tuinafval)
-de zwarte container met oranje deksel voor plastic, karton van sap en blikken
-de andere container is voor het restafval
Verder staat er een krat voor glas en een voor papier

Parkeren: 
Finca Vrij heeft een privé parkeerplaats met voldoende plaats voor circa 16 auto’s. Er mogen geen auto’s op de 
weg worden geparkeerd of op zo’n manier dat hulpdiensten geen toegang hebben tot het centrum. Bij meer 
auto’s kan er geparkeerd worden in het dorp Looperskapelle (1 minuutje lopen). Een oplaadpunt voor  
elektrische auto’s kun je vinden in het dorp Scharendijke.

Sleutels: 
Bij het kwijt maken van sleutel(s), wordt € 12,50 per sleutel in rekening gebracht.

Zaal: 
De zaal zonder schoenen, drinken, glazen en/of eten betreden. Wel mag je dichte flesjes mee de zaal innemen. 
Bij voorkeur ook geen mobiele telefoons mee de zaal in.  

Toegang tijdens retreat: 
Het team van Finca Vrij heeft ten allen tijde toegang tot het centrum, dus ook tijdens jouw verblijf. Dit kan bi-
jvoorbeeld zijn voor onderhoud. We zullen dit uiteraard zo veel als mogelijk in overleg doen. Meestal komen wij 
ons voor aanvang van je retreat even voorstellen aan de groep en leggen we wat regels uit. Dit is niet optioneel 
en hier wordt alleen na akkoord en overleg met Finca Vrij van af geweken.

Brandveilig gebruik:
Finca Vrij voldoet aan de eisen van brandveilig gebruik. Het gebruik van wierook en kaarsen is niet toegestaan 
in de kamers. Alleen in de Kas kun je waxinelichtjes branden in de daarvoor bestemde waxinelichtjes houd-
ers. Alle sloten op de ingangen zijn veiligheidssloten. Dat betekent dat je geen sleutel nodig hebt om deze te 
openen. Ook zijn er brandmelders en blusapparaten op het centrum aanwezig. Bel bij calamiteiten direct 112.

Geschreven uitzonderingen: 
Uitzonderingen op de bovengenoemde richtlijnen moeten schriftelijk bevestigd worden.
Algemene voorwaarden van:
FincaVrij Verhuur
Kapelleweg 29a
4322NG Scharendijke Nederland
00 31 (0)6-24128948 
01-04-2022
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