
Algemene voorwaarden verblijf Centrum Athanor, arrangementen De Maantempel.

> Locatie De Maantempel staat op het terrein van Centrum Athanor. In het arrangement zit vrij gebruik van het
buiten terrein. Het is mogelijk dat er ook een andere groep aanwezig is in een van de andere locaties op
hetzelfde terrein. Deze mensen gebruiken niet De Maantempel en het bijbehorende terras, maar komt u mogelijk
wel buiten tegen.
> Indien u wilt werken met bijvoorbeeld verf, klei, massage-olie, water e.d. en/of kaarsen, waxinelichtjes,
wierook/salie e.d. wilt gebruiken, verzoeken wij u dit vooraf met ons te overleggen. Kaarsen kunnen alleen
neergezet worden in hittebestendige houders zodat de ondergrond van de ruimte niet beschadigd. Extra
schoonmaakkosten en/of beschadigingen worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Het gebruik van
glitters is niet toegestaan.
> Eventuele beschadigingen aan meubilair, muziekinstallatie en overige materialen worden in rekening gebracht
bij de opdrachtgever. Ook mag er geen meubilair en materiaal van binnen het gebouw buiten gebruikt worden.
> Het gebouw is rookvrij. Buiten mag wel gerookt worden mits (de aanwezige) asbakken gebruikt worden.
> Huisdieren zijn in het gebouw en op het terrein niet toegestaan.
> Graag het gebruikte servies in de aanwezige vaatwasser zetten tijdens uw bezoek. Wat er niet in past graag
afwassen voor vertrek.

Op onze arrangementen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing, waarbij onderstaande
afwijkingen gelden:

Opties
Door Centrum Athanor verleende opties zijn maximaal 2 weken geldig.

Boeken
Uw boeking is definitief wanneer u mondeling of per email bevestigt dat u gaat komen, en/of wij een getekend
exemplaar van deze offerte hebben ontvangen op info@centrumathanor.nl.
Uiterlijk 1 week voor de aankomstdatum geeft u het definitieve aantal personen door.

Annuleren
Het kan gebeuren dat u, om welke reden dan ook, uw verblijf bij ons wilt annuleren. Zodra u dat weet verzoeken
wij u ons dat via info@centrumathanor.nl te melden. Afhankelijk van de termijn waarbinnen u annuleert of
wijzigingen wilt aanbrengen in de boeking hebben wij voor u al kosten gemaakt en is het moeilijk om de
geboekte ruimte nog aan anderen te verhuren.
Daarom werken we met de volgende annuleringsregeling die betrekking heeft op het geoffreerde
boekingsbedrag (=basis arrangement) en/of het definitieve boekingsbedrag (basis arrangement + eventuele
meerprijs koffie/thee arrangement):

- Indien u tussen het moment van boeken en 14 dagen voor de overeengekomen aankomstdatum een
boeking annuleert of wijzigt betaalt u € 50,00 als annuleringskosten.

- Indien u korter dan 14 dagen voor de overeengekomen aankomstdatum een boeking annuleert of
wijzigt betaalt u 100% van het boekingsbedrag als annuleringskosten.

Betaalde aanbetalingen worden bij annulering verrekend met de verschuldigde annuleringskosten.

Aanvulling corona-tijd
In aanvulling op onze annuleringsvoorwaarden geldt dat wanneer Centrum Athanor wel zijn dienst kan leveren,
maar u deze niet kunt afnemen (door bijvoorbeeld een quarantaine situatie) dit geen overmacht is en
bovenstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Aansprakelijkheid
Centrum Athanor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens
of ten gevolge van uw verblijf op Centrum Athanor.

Prijscorrecties
Centrum Athanor houdt zich het recht voor prijscorrecties door te voeren bij voorkomende gevallen:

- Typefouten in eerder uitgebrachte schriftelijke communicatie.
- De prijs is gebaseerd op het aantal gasten en data/tijden die in de communicatie vermeld staan. Indien

u met minder gasten, of in een ander tijdsbestek komt kan dit consequenties hebben voor de prijs.
- Indien de datum van het voorgenomen verblijf in een volgend kalenderjaar ligt, dan behouden wij ons

het recht voor om een prijsverhoging toe te passen ivm bijvoorbeeld verhoogde inkoopkosten,
investeringen, jaarlijkse indexatie en/of inflatiecorrecties.
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