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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). 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 1 kalendermaand voor start retreat betaald te zijn. 

Bevestiging huurovereenkomst:  
Uw huurovereenkomst  is definitief wanneer u : 
-mondeling, per email of per tekstbericht (sms,app) bevestigt dat u gaat komen en/of 
-na betaling van de borg/reserveringsbetaling en/of 
-wij een getekend exemplaar van de offerte hebben ontvangen op contact@fincavrij.nl. 
Zodra je definitief hebt gereserveerd, het zij mondeling of schriftelijk, 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 2 kalendermaanden voor aanvang retreat betaal je 1/3 van het totaal  
gefactureerde bedrag (en de reserveringskosten)
-Vanaf 2 kalendermaanden tot 1 kalendermaand voor aanvang retreat betaal je 2/3 van het totaal  
gefactureerde bedrag (en de reserveringskosten)
-Vanaf 1 kalendermaand 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.

Basis regels 
- Indien u wilt werken met verf, klei, massage-olie, glijmiddel, water, e.d. is dit alleen 
  mogelijk na nadrukkelijke toestemming van Finca Vrij. Extra schoonmaakkosten en/of beschadigingen
  worden in rekening gebracht.  
-Het gebruik van glitters en kaarsen is niet toegestaan. Waxinelichtjes alleen in de daarvoor bestemde houders. 
-Finca Vrij is een rook vrij centrum 
-Finca Vrij is een 21+ centrum. Onder de 21 jaar alleen toegang na schriftelijke toestemming van Finca Vrij 
-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 09:00 -18:00 uur). 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). 
-Huisdieren zijn niet toegestaan. 


