
Wat u moet weten wanneer u op Les Gavatxes
wenst te verblijven

Vooraf:

In de tekst worden de woorden ‘wij’ en ‘ons’ gebruikt. Hiermee wordt bedoeld de

Stichting Kshanti, omdat alle activiteiten die op Les Gavatxes plaatsvinden 

ondergebracht zijn in de Stichting Kshanti. 

Hieronder staan een aantal condities beschreven die belangrijk zijn alvorens de 

boeking en tijdens uw verblijf. 

1. Boekingsvoorwaarden

1.1. Betaling

We vragen u 50 % van het boekingsbedrag over te maken op ons 

banknummer. Zodra we de aanbetaling hebben ontvangen is uw boeking 

bevestigd. Via onze email kunt u eventueel om advies vragen. Betalingen graag

in euro’s. De eventuele kosten voor de administratie van de bank zijn voor uw 

rekening. Wanneer u niet via de bankrekening wenst te betalen maar 

bijvoorbeeld cash, neemt u dan even contact met ons op.

Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden vervalt uw boekingsaanvraag.

1.2. Graag vlak voor of bij aankomst het resterend bedrag van het 

boekingsbedrag overmaken of overhandigen.

1.3. Annulering

Wanneer u of een van uw medegasten de boeking wenst te annuleren 

verzoeken wij u dat schriftelijk te doen. De annulering is geldig vanaf de datum 

die op uw brief vermeld staat. De volgende bedragen worden bij annulering 

terugbetaald:

- Bij 4 of meer weken vóór de aanvangsdatum van uw verblijf opzegt wordt

het volle bedrag dat u heeft betaald geretourneerd. 

- Wanneer u tussen de 2 en 4 weken vóór de aanvangsdatum van uw 

verblijf opzegt krijgt u 50 % geretourneerd van het bedrag dat u heeft 

betaald. 

- Wanneer u twee weken of minder vóór uw verblijf opzegt krijgt u niets 

geretourneerd.



Wanneer u de data van uw verblijft wenst te veranderen vervalt de 

oorspronkelijke boeking omdat we niet kunnen garanderen dat het door u 

gewenste appartement beschikbaar is. We zoeken uiteraard een gelijkwaardig 

onderkomen. Wanneer u akkoord gaat met het beschikbare appartement of 

casita/ blokhut dat u in tweede instantie wenst, blijft de aanvankelijk 

overeengekomen prijs gelden. 

1.4 Wanneer wij de boeking niet kunnen waarmaken (zoals bijvoorbeeld bij de 

algehele ‘lock-down’) laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten. Indien mogelijk 

bieden wij u een alternatief. Wanneer dat van uw kant niet mogelijk of wenselijk 

is, betalen we de eventuele aanbetaling die u heef gedaan terug. 

2. Aansprakelijkheid

2.1. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het overlijden van u of 

één van uw medegasten, evenmin voor de schade die u zelf veroorzaakt aan 

uw gezondheid of die van uw mede- reisigers.

2.2. We raden u aan om een reisverzekering te sluiten cq. een verzekering voor

verblijf in het buitenland.

3. Aankomst en vertrek

3.1. Graag ontvangen we van u een email van geschatte tijdstip van arriveren. 

U kunt ons Appen of Sms-en wanneer u later of vroeger aankomt dan gepland. 

3.2.De verblijfsruimte (appartement, blokhut of casita) is vanaf ’s middags vier 

uur beschikbaar. De vertrektijd is om 11 uur 's morgens.

3.3. Wanneer u later dan 8 uur ’s avonds denkt te arriveren, neem dan contact 

met ons op. Het is voor ons geen probleem, als me het van tevoren weten.

3.4. Wanneer u één of meer dagen later dan gepland arriveert wordt het 

volledige bedrag van uw verblijf in rekening gebracht. 

4. Uw verblijf

4.1 Door bij ons te verblijven aanvaardt u de staat wanneer u het landgoed Les 

Gavatxes en uw verblijfsruimte aantreft te respecteren. Wanneer van uw kant 

schade wordt aangebracht aan bebouwing of bos, of wanneer er iets kapot 

gaat, wensen we daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden 

gebracht. 



4.2 De huur is inclusief elektriciteit (220 Volt).  Houdt u er alstublieft rekening 

mee dat we zelfvoorzienend zijn en de energie van zonnepanelen komt. Neem 

geen haardrogers of koffiemachines of andere apparatuur mee die veel stroom 

gebruiken.

4.3 Linnengoed, handdoeken en dekbedden zijn aanwezig.

4.4 De dekking van uw mobiele telefoon is niet in elke verblijfsruimte 

gegarandeerd (dikke muren en geen netwerk). Les Gavatxes heeft een vrije 

Wifi verbinding, in elke verblijfsruimte. We ontvangen internet per satelliet en 

dat betekent dat de capaciteit beperkt is. Graag geen muziek of films 

downloaden of video-conferenties houden.

5. Waarden

De persoonlijke eigendommen die u meeneemt zijn voor eigen risico. Onze 

verzekering kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 

schade of verlies. 

6. Roken / vuur

6.1. Roken is alleen toegestaan buiten de verblijfsruimten.

We vragen uw vriendelijk om de peuken niet achter te laten in het bos, op het 

gras of waar dan ook. 

6.2. De gemeentelijke voorschriften verbieden het maken van een kampvuur op

de grond in verband met brandgevaar. Het gebruik van een bescheiden 

barbecue is toegestaan.

7. Klachten

Uiteraard hopen wij dat uw verblijf geheel naar uw zin zal zijn. Als er enige 

klacht van uw zijde is, stelt u ons alstublieft direct op de hoogte, zodat we uw 

klacht mogelijk kunnen verhelpen. 

7.1. Het water van onze bron is drinkbaar, beter dan leidingwater. Als er geen 

water is in douche of keuken, meld dat alstublieft onmiddellijk aan een van de 

bewoners. Het water komt van onze bron en af en toe loopt er een wildzwijn 

over de slang of zijn er andersoortige storingen. We zullen  de storing zo 

spoedig mogelijk verhelpen. Het vraagt van uw zijde enig geduld.



7.2. Mocht u eerder vertrekken dan is afgesproken, dan blijft het 

overeengekomen betalingsbedrag geldig.

8. Wettelijke bepalingen.

Les Gavatxes valt onder de Spaanse wettelijke bepalingen met betrekking tot 

verblijf, grond c.q. het gebied is een beschermd gebied en activiteiten. 

We wensen u een fantastisch verblijf op het landgoed Les Gavatxes. 

Bovengenoemde condities zijn uitsluitend opgesteld om uw verblijf en ons 

landgoed te beschermen en om zorgeloos te kunnen genieten.
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