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1.0  IN-/UITCHECKEN 
Jullie zijn van harte welkom tussen 15.00 en 18.00 uur. Lukt het niet om binnen deze tijd te komen, 
geen probleem, we maken dan passende afspraken. Uitchecken kan tussen 08.30 en 10.00 uur. 
Verzoek tot afwijkende tijden graag tijdig voorleggen. Voor het inchecken vragen wij enkele 
persoonlijke gegevens te overleggen in verband met de toeristenbelasting die door ons moet worden 
afgedragen aan de gemeente en het vastleggen van aanwezigheid op ons terrein in het kader van de 
veiligheid voor de gendarmerie in de gemeente. Deze gegevens zullen wij zorgvuldig bewaren en niet 
langer dan noodzakelijk.  
 
2.0  SEPTIC TANK 
Bouysset maakt gebruik van een septic tank. Toiletpapier mag als ENIGE  door het toilet gespoeld 
worden. Dus geen vochtige doekjes, tampons, maandverband etc. In wasbakken kunnen geen vetten 
of oliën door de gootsteen weg gespoeld worden. Vetten en oliën opvangen in lege flessen en 
weggooien bij het restafval. 
 
3.0 WATER 
Het water uit de kraan kan gedronken worden. We bevinden ons vlakbij een bron (vroegere 
mineraalfabriek in Saint Martin le Redon verkocht aan Coca Cola). Het kan zijn dat het water soms 
iets naar chloor ruikt. We hebben dan water uit een andere bron, maar het is nog steeds prima 
drinkwater. 
 
4.0 ROKEN 
Roken is toegestaan op het terras, veranda of elders buiten op het terrein. Peuken worden in 
asbakken of prullenbakken weg gegooid. Het gebruik van drugs is niet toegestaan. 
 
5.0 HUISDIEREN 
Voor huisdieren hebben wij geen mogelijkheden tot overnachten.  
Huisdieren zijn aangelijnd welkom op het terras of elders buiten op het terrein. De huisdieren 
kunnen plaatsnemen op een ondergrond met tegels of gras (geen terrasmeubilair). Uitwerpselen 
worden direct opgeruimd en weggegooid in de daarvoor bestemde bakken.  
 
6.0 AANBETALING – BORG  
Na het verrichten van de aanbetaling (30-50%) is de reservering definitief. Annuleren van het verblijf 
langer dan drie maanden van tevoren geeft recht op terugbetaling van de aanbetaling. Bij annuleren 
binnen drie maanden vervalt het recht op terugbetaling van de (aan)betaling. Het inkorten van het 
verblijf geeft geen recht op teruggave van een gedeelte van de huursom. 
 
Bij aankomst wordt (eventueel gevraagde) borg contant betaald. De borg wordt aan het einde van 
het verblijf direct terug betaald (minus de schoonmaakkosten) of in ieder geval binnen een week 
terug gestort op de rekening, wanneer aan de volgende eisen is voldaan: 

- geen schade aan kamer, woning of inboedel 
- al het afval is opgeruimd in de daarvoor bedoelde bakken 
- gebruikt inventaris schoon is achter gelaten 
- alle sleutels aanwezig zijn 
- alle rekeningen betaald zijn 
- geen bed- en/of badlinnen verdwenen of beschadigd zijn 

 
6.1 SCHOONMAAKSERVICE – BED-en-BADLINNEN 
Bij aankomst zijn de bedden opgemaakt en is er badlinnen aanwezig. Er wordt geen dagelijkse 
schoonmaak aangeboden. Wanneer hier behoefte aan is, kan dit tegen een extra vergoeding. Vraag   
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naar de mogelijkheden. De gemeente Saint Martin le Redon stimuleert gescheiden afval. Plastic, 
papier en blik mogen in één afvalemmer. Glas apart in de glasbak. Ze kennen helaas geen groenafval. 
Groente, fruitresten mogen in de compostbak. Overige in de restafvalbak. De milieustraat bevindt 
zich midden in het dorp. Er zijn ook mogelijkheden langs de route naar bijvoorbeeld de LeClerc. 
 
Bij een verblijf van langer dan een week, ontvangt huurder desgewenst een pakket met schoon bed-
en-badlinnen. Men kan zelf het bed verschonen. Voor extra bed-en- 
badlinnen wordt een vergoeding gevraagd (10 euro per set). Op verzoek kan een was gedraaid 
worden. Hiervoor rekenen we 5 euro per wasbeurt. 
Het badlinnen is niet geschikt als strandlaken en kan niet aan het zwembad worden gebruikt. Per 
kamer/woning zijn strandlakens aanwezig voor gebruik aan het zwembad.  
 
7.0 PARKEREN 
Bouysset heeft een eigen parkeerterrein waar u uw auto parkeert. Dit is volledig gratis. Parkeren 
elders is niet toegestaan, tenzij het kortdurend is voor laden en/of lossen. Parkeren is voor eigen 
risico, wij maken geen gebruik van camera’s. Voor elektrische auto’s bieden wij de mogelijkheid de 
accu zelf op te laden. Hiervoor gebruikt men eigen stekkers en verlengkabels (geaard). 
 
8.0 ZWEMBAD 
Bouysset heeft tijdens het seizoen een onverwarmd buitenbad, gelegen achter het restaurant. Het 
zwembad is alleen toegankelijk voor gasten van Bouysset, die zwemkleding dragen. Kinderen kunnen 
alleen gebruik maken van het zwembad in het bijzijn van hun ouder(s). Ouders zijn verantwoordelijk 
voor het voldoende uitrusten van hun kinderen met zwembandjes en dergelijke om de veiligheid van 
hun kind te waarborgen. Kinderen zijn continue onder handbereik van hun ouder(s). De directie, 
eigenaren, noch het personeel, kan op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige 
schade of letsel, door welk toeval of ongeval ook ontstaan aan de gebruiker of diens eigendommen. 
Het zwembad is te gebruiken tussen 09.00 en 20.00 uur. Er is een alarm aanwezig voor het signaleren 
van het gebruik van het zwembad buiten deze tijden om.  Het zwembad heeft een liner. Gebruik van 
harde en scherpe voorwerpen brengt schade toe. 
Het zwembad is alleen toegankelijk via de stenen trap. Duiken en springen is niet toegestaan. 
Balspelen in het zwembad graag overleggen met overige gasten. Balspelen rondom het zwembad 
niet toegestaan. Gebruik van drijfmateriaal graag in overleg met overige gasten en voor 
tewaterlating checken of het schoon is. Drankgebruik in het zwembad is niet toegestaan.  
Het terras bij het zwembad is toegankelijk voor gasten van Bouysset, die gebruik maken van het 
zwembad. Wanneer er een drankje en/of hapje gewenst is tijdens het verblijf op het terras of 
rondom het zwembad is dit te bestellen in het restaurant. Het nuttigen van privé-aankopen 
(drank/eten etc) kan op de kamer/in de woning. 
 
8.1 TERRAS/VERANDA 
Zowel op het terras bij het zwembad, restaurant en de veranda worden maaltijden, hapjes, drankjes 
geserveerd door personeel van Bouysset. Het nuttigen van eigen maaltijden, hapjes en drankjes is 
mogelijk in de gehuurde woning of op het terras behorende bij de woning. 
Wanneer ouders maaltijden, hapjes of drankjes nuttigen op het terras bij het zwembad, restaurant of 
veranda, krijgen de kinderen ranja (aangeboden door Bouysset).  
 
9.0 GOLFBAAN 
De golfbaan is toegankelijk voor abonnementhouders, greenfee spelers of genodigden voor 
wedstrijden en/of toernooien. Het betreden van de golfbaan is op eigen risico. De directie/eigenaren 
kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken, ontstaan op de golfbaan. Bij het 
betreden van de golfbaan is men zich bewust van andere bezoekers en/of golfers. Kinderen kunnen  
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alleen op de golfbaan komen in het bijzijn van hun ouder(s). Ouder(s) zijn verantwoordelijk voor het 
voldoende beschermen van hun kinderen op de golfbaan. De golfbaan is geopend van zonsopgang 
tot zonsondergang. Greenfee spelers hebben zich eerst aangemeld, alvorens de baan te betreden.  
Melden kan op kantoortijden (09.00 – 19.00 uur). Wanneer men eerder wil starten is het mogelijk 
een dag eerder een greenfee te reserveren. 
 
10.0 JEU-DE-BOULE-BAAN 
De Jeu-de-boule-baan is alleen te gebruiken voor gasten van Bouysset. De baan is geopend van 09.00 
tot 21.00 uur (of zonsondergang). Bij toernooien en/of wedstrijden kunnen afwijkende 
openingstijden gelden.  
 
11.0  TERREIN DOMAINE DU BOUYSSET 
Domaine du Bouysset behelst 15 hectare weiland, bos, golfbaan etc. Een ruïne, waterputten, oude 
herdershut, grachten…. het nodigt uit tot nader onderzoek, het stimuleert een ontdekkingsreis. 
Kinderen kunnen alleen gebruik maken van het terrein in het bijzijn van hun ouder(s) of na 
uitdrukkelijke toestemming van hun ouder(s). Het verblijf op het terrein is geheel op eigen risico. De 
directie, eigenaren, noch het personeel, kan op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor 
enige schade of letsel, door welk toeval of ongeval ook ontstaan aan de gebruiker of diens 
eigendommen. 
 
12.0  GEDRAG 
Om samen een fijne tijd door te brengen vragen wij een ieder rekening te houden met elkaar. Bij het 
buitensporig gebruik van alcohol zullen wij u aanspreken, evenals bij het maken van lawaai of het 
vertonen van agressief gedrag. De één is een vroege vogel en de ander een nachtbraker. Om 
iedereen tegemoet te komen vragen we iedereen tussen 23.00 en 08.30 uur geen buitensporig 
lawaai te maken en rekening te houden met de ander wanneer jullie in deze tijd nog buiten zitten. 
Wanneer het gedrag resulteert in verwijdering van Domaine du Bouysset, is het niet mogelijk 
aanspraak te maken op het retourneren van de huursom, of een gedeelte hiervan. Wanneer gedrag 
resulteert in verwijdering van Domaine du Bouysset zal de borg niet worden gerestitueerd. 
 
13.0 PRIVACYWETGEVING 
Bij reserveringen van een kamer, gîte of maison, reserveringen van een tafel, vastleggen van 
gegevens abonnementhouders, deelnemen aan activiteiten zullen wij naamgegevens gebruiken. We 
zullen steeds een weloverwogen beslissing nemen of dit noodzakelijk is. Wanneer geen vermelding 
van naamgegevens gewenst is bij reserveringen of activiteiten, verzoeken we dit tijdig aan te geven. 
Wanneer tijdens het verblijf actief wordt deel genomen aan een activiteit, dan kan dit vast gelegd 
worden op beeldmateriaal, welke gebruikt wordt in nieuwsbrieven of artikelen op de website.  
 
In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien, alsmede bij een geschil van inzicht over de uitleg 
hiervan, beslist de directie. Bij het uitkomen van een nieuwe versie van de algemene voorwaarden, 
vervalt deze versie van de algemene voorwaarden. 
 
Akkoord met de algemene voorwaarden: 
 
Naam:      …………………………………………………………………… 
 
Datum:      …………………………………………………………………… 
 
Handtekening:     …………………………………………………………………… 


