
Disclaimer / voorwaarden voor www.woodzbonaire.nl 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.woodzbonaire.nl, zoals deze 
beschikbaar is gesteld door Woodz Bonaire. In deze disclaimer geven wij aan onder 
welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. 

Intellectueel eigendom  

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet 
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de 
informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het 
dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Woodz Bonaire is het niet 
toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te 
gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Woodz Bonaire. 

Geen garantie op juistheid  

Indien van toepassing:  

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo 
zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die 
daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen 
nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Woodz Bonaire te 
mogen claimen of te veronderstellen. 

Woodz Bonaire streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze 
inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of 
onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige 
vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om 
deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige 
voorafgaande medeling. Woodz Bonaire aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.  

 
Wijzigingen  

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de 
disclaimer van www.woodzbonaire.nl. 

Reserveringen 

Wij bevestigen de reservering direct na boeking. 
Controleer de bevestiging en laat het ons weten als er iets niet correct is. 
 

 



Tarieven 

Al onze tarieven zijn per nacht per appartement / studio (maximaal aantal personen 
is aangegeven bij ieder appartement / studio). 

Algemeen 

Het tarief op de bevestiging en factuur is bindend. 

Alle tarieven zijn in US dollars. 

Betalingen 

Na ontvangst van de aanbetaling van 25% van het totaal verschuldigde bedrag is de 
boeking definitief. 

Het restant (de overige 75%) wordt afgerekend op de dag van aankomst. 
 
U kunt bij ons betalen per PIN, Creditcard (Visa of Mastercard) of per bank 
overboeking. *voor betalingen met een creditcard geldt een toeslag van 5% over het 
totale bedrag. 

Voor boekingen die 4 weken of minder voor aankomst worden gedaan, is het hele 
boekingsbedrag verschuldigd. 

Annuleren 

De partijen komen de volgende annuleringsvoorwaarden overeen: 
 
Bij annulering van de overeenkomst is de huurder annuleringskosten verschuldigd 
die afhankelijk zijn van het moment van annulering. 
 
De annuleringsvoorwaarden zijn als volgt: 

Annuleren is kosteloos bij een annulering van meer dan 30 dagen voor aankomst.  

Bij 15 tot 30 dagen voor aankomst rekenen wij 50% van het totaalbedrag door.  
Annuleert u binnen 2 weken voor aankomst dan brengen wij het totale bedrag in 
rekening. 

Aankomst en vertrek 

Check in tijd is 15.00 uur, check out tijd 11.00 uur. Afhankelijk van beschikbaarheid 
kunt u in overleg eerder inchecken of later uitchecken. 

  



Aanvullende informatie 

Gasten betreden het zwembad op eigen risico. 

Woodz Bonaire accepteert geen verantwoordelijkheid voor: 

diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen gedurende een verblijf bij Woodz 
Bonaire. 

Storingen of onderbrekingen van technische installaties en uitrusting. 

Gasten zijn aansprakelijk voor verlies en/of schade geleden door Woodz Bonaire als 
direct of indirect gevolg van hun verblijf. 

In het geval van incorrect gebruik van het appartement of het ongepast achter laten 
van het appartement, zullen aanvullende kosten zoals bijvoorbeeld extra 
schoonmaak, door huurder verschuldigd zijn. 

Woodz Bonaire kan onderhoudswerkzaamheden uitvoeren gedurende het verblijf, 
zonder dat hierdoor het recht ontstaat op een terugbetaling. 

Het recht van de ‘Openbare Lichamen Bonaire – Saba – St. Eustatius’ is van 
toepassing. 

Met de boeking gaat u akkoord met onze voorwaarden. 

 


