
Aanvullende informatie

Chambres en studios per nacht 

Bij een verblijf in de chambres (kamers) van langer dan 7 nachten, ontvangt u 10% korting op uw
kamerprijs. 
Het petit dejéuner (ontbijt) is bij de kamer- en studio (per nacht) prijs inbegrepen, tenzij 
anders vermeld. 
Babypakket: bedje / hoge stoel / badje à € 10,00 per nacht. 
Studios en gîtes per week (van zaterdag tot zaterdag)
Uw gîte/studio is reeds voorzien van: vaatdoek, afwasborstel, afwas- en schoonmaakmiddel, 
afvalzakken, handzeep, lucifers, koffiezetapparaat (Senseo Crema of normaal 
koffiezetapparaat), waterkoker, koffie en  thee, tafelkleed/placemats, toiletpapier, 
keukenpapier, kookgerei, servies en bestek.
Indien u in het laag- en middenseizoen een gîte (appartement) of studio voor 2 weken huurt, 
bieden wij u de derde week met 50% korting aan. 
Wilt u het petit déjeuner bij ons gebruiken. We berekenen u daarvoor € 10,00 per persoon.
Uw gîte of studio kan incl. linnen- en handdoekenpakket voor u in gereedheid gebracht zijn à € 
12,00 per persoon per week. Graag bij reservering aangeven of u hiervan gebruik wenst te 
maken. 
U kunt het welkomstpakket (brood, boter, jus d’orange, huisgemaakte jam, kaas, melk en water)
voor € 15,00 laten verzorgen.
De eindschoonmaak wordt aan u doorberekend à € 35,00. 
Babypakket: bedje / hoge stoel / badje à € 30,00 per week.
Maaltijden 
Alle door ons opgediende gerechten, worden vers bereid en zijn met zorg en toewijding 
gemaakt.
Welkomstmaaltijd (alleen op zaterdag): Na een lange rit kunt u bij ons een licht verteerbare 
maaltijd 
(voor- of nagerecht, hoofdgerecht en 1 consumptie), à € 20,00 per persoon, bij ons nuttigen. 
Voor uw aankomst te bestellen.

Tables d’hôtes: U kunt zich laten verrassen door onze eigen kookkunst, welke natuurlijk 
gebaseerd is op de regionale keuken. In juli en augustus organiseren wij 2 keer per week deze 
gezamenlijke maaltijd. 
In de maanden mei, juni en september wordt de tables d’hôtes 1 keer per week georganiseerd. 
Voor het deelnemen aan onze tables d’hôtes (onze dis), bestaande uit een 3-gangendiner incl. 
aperitief, thee of koffie, wordt € 28,00 per persoon in rekening gebracht. Daarnaast doen wij 
graag suggesties over onze diverse biologische wijnen uit de streek.  
Zomerkeuken: Vooral voor onze gasten in de chambres is er een overdekte zomerkeuken 
aanwezig, waar kleine gerechten bereid kunnen worden. Een heerlijke luie dag zonder weg te 
gaan en dan een makkelijke maaltijdsalade/pasta maken, hoort nu eenmaal ook bij het 
vakantiegevoel. 
Voor iedereen is er in de zomerkeuken een koelkast aanwezig met gekoelde dranken, wijn en 
bier.
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U kunt van al het aanbod dat op de locatie van La Roseraie–Drôme beschikbaar is, gebruik 
maken. Daarbij kunt u denken 
aan de (rozen)tuin, het terras, het zwembad, de woonkamer met open haard en bibliotheek. 
Tevens bieden wij u aan, zonder extra kosten, gebruik te maken van de wasmachine, de droger, 
het strijkijzer, bellen naar 
vaste nummers in Europa en van het (draadloze) internet.
Algemene zaken 
Tenzij anders vermeld of nadrukkelijk overeengekomen geldt de verhuur van de gîtes en studio 
per week van zaterdag tot zaterdag.



Een linnen- en handdoekenpakket bestaat uit (hoes)lakens, slopen, keukendoeken, handdoeken 
en badhanddoeken en 
wordt wekelijks verschoond.
Wij hebben om hygiënische redenen gekozen om geen huisdieren toe te laten, tenzij anders 
overeengekomen. 
Wij zorgen er voor dat u bij aankomst direct de beschikking heeft over uw chambre, studio of 
gîte. 
Daarom vragen we u om na 16.00 uur op de aankomstdag te arriveren en bij vertrek voor 10.00 
uur uw onderkomen 
beschikbaar te stellen voor de nieuwe gasten.

Reserverings- en huurafspraken
Boekingsbevestiging
U ontvangt zo spoedig mogelijk na de boeking een bevestiging in tweevoud per post. Waarvan u 
1 ondertekend exemplaar, 
binnen een week, aan La Roseraie–Drôme terugstuurt. In de bevestiging vindt u altijd een 
beschrijving van de chambre, 
studio of gîte, de boekingsperiode en de prijs. Voor boekingen per week van een studio of gîte is 
de boekingsbevestiging 
aangevuld met de kosten voor de eindschoonmaak, evt. het linnenpakket en de 
administratiekosten. De bijkomende kosten 
(zoals voor eten en drinken) worden u bij het vertrek berekend.
Bij reservering kunt u via bankoverboeking betalen en bij vertrek contant. 

Chambres en studios (per nacht)

Betalingstermijnen
U wordt verzocht de volgende betalingstermijnen aan te houden:
De boekingsprijs te betalen uiterlijk 4 weken vóór aankomst bij La Roseraie–Drôme.
Als de reservering meerdere kamers of meer dan 2 nachten betreft, zijn de betalingstermijnen 
voor de ‘gîtes en studios 
(per week)’ van kracht.
Bij boeking binnen 4 weken vóór aankomst bij La Roseraie–Drôme geldt als betalingstermijn: 
100% van de huursom na ontvangst van de bevestiging.
Annulering
In het geval van vrijwillige annulering door u, gelden de volgende regels:
Bij annulering tussen 4 weken en 1 week voor de aanvang van de boekingsperiode bent u 
gehouden 20% van het huurbedrag, 
te voldoen.
Bij annulering binnen 1 week voor de aanvang van de boekingsperiode bent u gehouden 100% van
het boekingsbedrag, 
te betalen.
Indien La Roseraie-Drôme in de gelegenheid is om aan derden de chambre te verhuren voor de 
periode die geannuleerd 
wordt, dan ontvangt u het totale bedrag retour.

Gîtes en studios (per week)

Betalingstermijnen
U wordt verzocht de volgende betalingstermijnen aan te houden:
Binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur, 25% van het gehele huurbedrag. 
Het restant van het huurbedrag, uiterlijk 4 weken vóór aankomst bij La Roseraie–Drôme.
Bij reservering binnen 4 weken vóór aankomst bij La Roseraie–Drôme geldt als betalingstermijn: 
100% van de huursom binnen 8 dagen na ontvangst van de huurbevestiging.
Annulering
In het geval van vrijwillige annulering door u, gelden de volgende regels:
Bij annulering tot 100 dagen voor de aanvang van de huurperiode bent u gehouden 10% van het 



huurbedrag, 
te voldoen.
Bij annulering tussen 99 en 50 dagen voor aanvang van de huurperiode bent u gehouden 50% van 
het huurbedrag, te betalen.
Bij annulering korter dan 50 dagen voor aanvang van de huurperiode bent u gehouden het 
volledige huurbedrag, te betalen.

Wij adviseren u om een reisverzekeringspolis (inclusief annuleringsdekking) af te sluiten en een 
aanvullende 
dekking te nemen voor persoonlijke bezittingen, aansprakelijkheid enz., aangezien deze niet 
gedekt worden door
La Roseraie-Drôme.


