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creatieve buitenplaats & buitengewone rozen

Onze huisregels en 
annuleringsvoorwaarden

Huisregels 

• We vragen om de rust van andere gasten, bezoekers van 
de tuinen en alle dieren te respecteren en geen overlast te 
veroorzaken door harde muziek of ander storend geluid of 
gedrag. Vanaf 21.00 uur kun je wel bij je eigen huisje buiten 
zitten, maar niet door de rest van de tuin lopen. Zo worden 
de dieren niet verstoord tijdens hun nachtrust. 

• Roken is toegestaan in de directe omgeving van het huisje  
of cabin, maar nergens binnen of in de rest van de Oase. 

• Bij het betreden van de cabins, verzoeken wij je de schoenen 
uit te doen. 

• Honden zijn welkom bij ons. Houd er rekening mee dat 
het alleen aangelijnd kan op het hele terrein en dat je 
uitwerpselen echt direct dient op te ruimen, óók in de 
perken. Er is een container op de parkeerplaats. Dank 
namens onze tuinmannen. 

• Schade die wordt aangebracht, brengen wij in rekening, 
evenals buitengewone schoonmaakkosten.

Annuleringsvoorwaarden 

Wil je de boeking annuleren? Neem altijd even rechtstreeks 
contact met ons op, dan kijken we naar een passende 
oplossing. Dit zijn onze voorwaarden:

• Tot 30 dagen voorafgaand aan de boeking is annuleren 
kosteloos.

• Tussen de 30 dagen en 8 dagen voorafgaand aan de boeking 
annuleren is ofwel kosteloos verplaatsen, ofwel brengen wij 
10% van de totale boekingskosten in rekening. 

• Wil je een boeking annuleren die binnen 8 dagen 
plaatsvindt? Dan brengen wij 75% van de totale 
boekingskosten in rekening. 

• Wil je een boeking annuleren die reeds is gestart? Dan 
brengen wij 100% van de totale boekingskosten in rekening.

Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting à €1,33 p.p.p.n. 
 
Neem gerust even contact met ons op als je vragen hebt.

De Zeeuwse Oase hanteert de algemene voorwaarden van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De Uniforme Voorwaarden Horeca 
(UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante 
bedrijven horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank 
en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage. Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Tijdens je verblijf 

• Ontbijtpakketten zijn bij te boeken als je 
de reservering plaatst. 

• Op allerlei plekken in de buurt kun je 
heerlijk dineren of afhalen, na bevestiging 
ontvang je van ons een overzicht van onze 
favorieten.   
 

• Van dinsdag tot en met zaterdag is ons 
restaurant geopend voor lunch, lekkere 
koffie en borrel. Vrijwel het hele jaar door. 

• Ondanks dat wij ons best doen om alles 
spik en span te houden, trekken alle 
insecten uit de tuin zich daar niet altijd 
iets van aan. Wees niet verbaasd als een 
spin, groepje muggen of kleurige kever 
even gedag komt zeggen. We hebben fijne 
grote klamboes zodat je tijdens je slaap 
in elk geval niet wordt gestoord.  

In- en uitchecken 

• Inchecken kan vanaf 15:00 uur, check je 
later dan 17:00 uur in, neem dan even 
contact met ons op. 

• Uitchecken vóór 10:00 uur. Interesse in 
een late uitcheck? Neem even contact 
met ons op of het past in onze planning.

https://www.google.nl/maps/place/Zeeuwse+Oase/@51.5696589,3.867719,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c48b8342dd0b1b:0xd765cd5cf1a5e289!8m2!3d51.5696556!4d3.8699077
http://ZeeuwseOase.nl
https://www.khn.nl/tools/uniforme-voorwaarden-horeca-nederlands

