Terms & Conditions
Algemene Voorwaarden (Nederlands: zie onderaan)

USAGE SUPER DEAL
- Throughout the beginning of the year, you can stay with us in one of the following
months: January, February, March
- Throughout the summer, you can stay with us in one of the following months: July,
August, September
- Throughout the winter, you can stay with us during one of the following months:
October, November, December
- This deal is not valid during the high season months of April, May and June.
- If the guest wishes to stay during the high season, the € 500 from his stay will be
used as coupon for the reservation. The amount will be deducted from the new
reservation. The remaining amount will be arranged during the check in.
NUMBER OF GUESTS:
- The Super Deal is valid for an amount of 2 guests.
APARTMENT OPTIONS:
- The guest is able to give her/his preference amongst the Luxury Studio’s, Superior
Apartments and Superior Apartments with Balcony. Please note that this depends on
our availability. Fully Booked = Fully Booked.
- It is not possible to combine the Super Deal with other Super Deal guests, in order to
book bigger apartments. (e.g. Family suite is for a total of four guests, meaning that
here 4 guests with the Super Deal can stay as well).
- It is never possible to stay with more guests than the utmost capacity per apartment.
(This is shown on the website).
TO MAKE A RESERVATION:
- The reservation for the Super Deal can be made up to 10 months in advance before
arrival. Please note. Reserved = Reserved
- Modifying the reserved booking is possible. However, administration costs of €50
will be added to the bill.
- Reserving an apartment will go upon availability.
- Reservations can be made through info@ladelft.com
- The Super Deal includes breakfast during the whole stay. It is possible to bring
external guests at a rate of €15 per guest per breakfast.
- It is possible to let family or friends make use of your Super Deal. For this LADelft
always needs conformation through email, stating which guest retrieved the Super
Deal.
- Please note that the offer is only possible with direct reservations.
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COSTS:
- The costs of the total deal are € 1500 including VAT, excluding the cleaning fees and
local taxes per stay.
- When purchasing the deal, the full amount should be immediately applied. The deal
is based on a non-refundable rate. Therefore, no costs will be refunded when
cancellation occurs.
- The local taxes are € 3 per guest per night.
- The cleaning fees are € 50 per stay.
- When a reservation has been made for the Family House, and the guest did not
present LADelft with a valid Credit Card a deposit will be held throughout their stay.

SMALL RULES:
- The Super Deal is a guaranteed stay for 3 consecutive years with per year a stay of 7
nights.
- In case the guest is not to use the Super Deal in that period, a coupon of €500 will be
added to the fourth year. This coupon will be deducted from the then current
accommodation price.
- The Super Deal is based on a non-refundable rate. Therefore, when cancellation
occurs the amount will not be refunded.
- 60 months after purchasing the Super Deal and the right to stay will expire.
- The terms and conditions of LADelft apply to this agreement. These terms and
conditions can be found on www.ladelft.com
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Algemene Voorwaarden
Terms & Conditions (English: scroll up)
GEBRUIK SUPER DEAL
- Tijdens het voorjaar kunt u in een van de volgende maanden verblijven: Januari,
Februari, Maart
- Tijdens de zomer kunt u in een van de volgende maanden verblijven: Juli, Augustus,
September
- Tijdens de winter kunt u in een van de volgende maanden verblijven: Oktober,
November, December
- Tijdens de maanden April, Mei en Juni is de deal niet van toepassing.
- Indien de gast in het hoogseizoen wil verblijven zullen de verblijfskosten van € 500
voor 1 week in mindering worden gebracht van de totale prijs die dan wordt
gehanteerd.
AANTAL GASTEN
- De Super Deal is op basis van 2 gasten
APPARTEMENT KEUZES
- De gast kan uitkiezen uit de Luxury Studio’s, Superior Appartementen en Superior
Appartementen met Balkon. Let op dat dit op beschikbaarheid gaat. Vol = Vol.
- In combinatie met andere gasten die ook de super deal hebben is het mogelijk
grotere appartementen te reserveren. (voorbeeld: Family suite is maximaal voor 4
gasten wat betekend dat hier ook 4 gasten met een super deal kunnen verblijven).
- Het is nooit mogelijk om met meer gasten dan de max aangegeven aantal per
appartement te verblijven. Dit staat aangegeven op de website.
RESERVEREN
- De super deal kan maximaal 10 maanden voor aankomst gereserveerd worden. Let
op. Gereserveerd = Gereserveerd
- Het aanpassen van de datum is mogelijk alleen hiervoor zullen wel € 50
administratiekosten gerekend worden.
- De appartementen reserveren gaat op beschikbaarheid.
- Reserveringen kunnen gemaakt worden via info@ladelft.com of via de telefoon op +
31 6 831 777 09.
- De super deal is inclusief ontbijt tijdens het gehele verblijf. Het is mogelijk externe
gasten mee te nemen. Hiervoor wordt € 15 extra per persoon per ontbijt voor
gerekend.
- Het is mogelijk om familie of vrienden gebruik te laten maken van uw super deal.
Hiervoor heeft LADelft altijd een bevestiging nodig via de email met daarin ook een
kopie van gast wie de super deal heeft aangeschaft.
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KOSTEN
- De kosten van de totale deal is € 1500 inclusief BTW exclusief schoonmaakkosten en
toeristenbelasting per verblijf.
- Tijdens het aanschaffen van de deal zal het totaalbedrag direct voldaan moeten
worden. De deal is gebaseerd op een non refundable rate wat betekend dat bij
annuleren geen kosten worden terugbetaald.
- De toeristenbelasting is € 3 P.P.P.N
o De schoonmaakkosten zijn € 50 per verblijf
o Tijdens het verblijf is een borg van toepassing indien geen geldige creditcard of bij
het reserveren van een Family House.
DE KLEINE REGELS
- De super deal is een gegarandeerd verblijf voor 3 achtereenvolgende jaren met per
jaar een verblijf van 7 nachten.
- Indien de gast in die periode geen gebruikt maakt van de super deal zal er een
tegoed van € 500 worden meegenomen naar het vierde jaar en zal dit in mindering
worden gebracht op de dan geldende accommodatie prijs.
- De super deal is gebaseerd op een non refundable rate en zal er bij annulering ook
geen kosten worden terugbetaald.
- 60 maanden na aankoop vervalt de super deal en het recht op verblijf.
- Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van LADelft van toepassing.
Deze kunt u vinden op www.ladelft.com
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