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Hoe te boeken van een villa met ons
Zodra u zeker bent van uw data en heb alle vragen die u nodig heeft om van ons
hebt ontvangen van een offerte en vond de vluchten ... u bent klaar om te boeken.
Als andere vragen komen later, maak je geen zorgen, we zijn altijd bij de hand te
reageren. Wij weten hoe snel je moet bij de boeking van bepaalde vluchten, zoals die
op de speciale aanbieding met Ryanair, dus zodra je ons vertellen dat u wilt
reserveren, wij antwoord en bevestig uw boeking (onder voorbehoud van latere
ontvangst van de aanbetaling etc). Echter, en wij moeten zeggen, kunt u
communiceren met ons op en wacht op onze schriftelijke bevestiging
antwoord e-mail dat uw reservering is beveiligd voordat je boek alle vluchten.
Zodra je dat hebt gedaan, de boeking is redelijk simpel. In de komende vier
dagen:
1. Gelieve print af en vul de relevante villa boeking formulier op onze website voor
het scannen en e-mail te sturen naar ons op info@get2sicily.co.uk of zorgen voor
uw eigen geschreven e-mail bevat alle benodigde informatie uit het formulier. De
achterkant van het formulier bevat een heleboel kleine afdrukken. Wij zijn niet te
trekken van een fast-een - het is een standaard Italiaanse Verhuur contract
overeenkomst ter dekking van u en ons voor de duur van uw verblijf. Wij zijn een
klein familie bedrijf en zal zich altijd redelijk en behulpzaam waar we kunnen, dus
doe niet te overdonderen door het officiële karakter van de tekst.
2. Na ontvangst van het formulier of geschikte vervanger, sturen wij u de betaling
gegevens volgens uw gekozen valuta (Euro / GB Sterling), en wijze van betaling
(cheque, overschrijving, enz.). Wij eisen een aanbetaling van 30% van de totale
kosten voor de huur beveilig uw boeking. We zijn blij om te communiceren via de
telefoon als schriftelijk of per e-mail om u te helpen door middel van dit proces.
3. Na ontvangst van uw aanbetaling, sturen wij u een factuur met bevestiging van de
boeking en de betaling tot dusverre genomen. We zullen ook twee Adobe PDFdocumenten met gedetailleerde routebeschrijving, en advies over hoe te vinden en
gebruik dingen zoals ketels en reis-schakelingen in de villa, wordt informatie over
belangrijke pick up / drop off en eventuele andere relevante informatie.
4. Als betaalorgaan in Sterling, het resterende saldo (70%) te wijten is 28 dagen voor
uw aankomstdatum. Wanneer we hebben uw evenwicht, sturen we u een
ontvangstbewijs. In uitzonderlijke omstandigheden of voor klanten buiten het
Verenigd Koninkrijk betalen in euro's, de balans kan worden verrekend op komst (in
Euro only).
5. Een restitueerbare borg van € 150 zal normaliter moeten worden betaald bij
aankomst als er 3 of meer personen in uw groep. De borg (minus eventuele aftrek
voor breuk) zal worden terugbetaald bij uw vertrek. Soms zal dit worden afgeweken
door ons schriftelijk.
6. Specifieke details met betrekking tot uw reservering zal worden vastgesteld vóór
uw aankomst in Sicilië.; Zoals de aankomsttijd, of we ontmoeten en begroeten op
Trapani luchthaven, de voedsel-mand inhoud, toets handover enz.
Als u vragen hebt over de boeking, neem dan gerust een e-mail op
info@get2sicily.co.uk

