
 

 

Algemene voorwaarden bookagriturismo.com 

De algemene voorwaarden van bookagriturismo.com zijn van toepassing op alle reizen die online, per e-mail of 

per telefoon verkocht worden. Bij het bevestigen van een reservering geeft u aan akkoord te gaan met deze 

voorwaarden. 

1) Overeenkomst  

Bookagriturismo.com fungeert als bemiddelaar tussen u als klant en de accommodatie in Italië bij het 

boeken van overnachtingen. Op het moment dat u een reservering bevestigt door middel van het 

doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan bookagriturismo.com, gaat u een bindende 

overeenkomst aan met de gekozen accommodatie. Bookagriturismo.com zorgt uitsluitend voor het 

bevestigen van uw reservering aan de accommodatie en aan uzelf door middel van een bevestiging 

per e-mail.  

2) Prijzen 

De prijzen op de website www.bookagriturismo.com worden vermeld in Euro inclusief btw en gelden 

per kamer voor de gekozen verblijfsduur. Eventuele toeristenbelasting is niet inbegrepen in de 

reissom en dient te allen tijde apart en ter plaatse aan de accommodatie betaalt te worden. De prijzen 

zijn aan verandering onderhevig en kunnen dagelijks wijzigen als gevolg van aanbiedingen. 

Prijsverlagingen zijn echter niet van toepassing op reeds bevestigde reserveringen. 

3) Betaling 

U betaalt uw vakantie rechtstreeks bij aankomst aan de accommodatie. Bookagriturismo.com brengt 

géén reserverings- of boekingskosten aan u in rekening. Voor het bevestigen van uw boeking vraagt 

bookagriturismo.com geen aanbetaling en worden er geen kosten in rekening gebracht op uw 

creditcard. U bent echter verplicht uw creditcardgegevens in te vullen zodat bookagriturismo.com de 

boeking namens u bij de accommodatie kan bevestigen. Uw creditcard wordt gepreautoriseerd om er 

zeker van te zijn dat uw creditcard geldig is. Wij gebruiken de ‘Secure Socket Layer (SSL)’-technologie 

om uw creditcardgegevens te beveiligen en te versleutelen bij het versturen van uw gegevens. 

4) Annulering  

Met het akkoord geven van uw reservering stemt u in met de annuleringsvoorwaarden van de 

accommodatie. In geval van annulering is de accommodatie geautoriseerd om annuleringskosten op 

uw creditcard in rekening te brengen. De annuleringsvoorwaarden worden getoond tijdens de 

reserveringsprocedure en in de bevestigingsmail. 

5) Aansprakelijkheid 

Bookagriturismo.com is afhankelijk van de informatie die verstrekt wordt door de accommodatie en 

zorgt voor een nauwkeurige weergave hiervan op haar site. Ondanks de zorg die wij hieraan besteden, 

kan het zijn dat er onvolkomenheden in de beschrijving van de accommodatie of in de prijsweergave 

worden geconstateerd. Kennelijke fouten of onvolkomenheden op de website 

www.bookagriturismo.com binden bookagriturismo.com niet. Het is niet toegestaan om inhoudelijk 

informatie en/of fotomateriaal van de website www.bookagriturismo.com te kopiëren, gebruiken, 

downloaden of door te verkopen voor commerciële of concurrerende doeleinden. 

6) Privacy  

Voor het bevestigen van uw reservering vraagt bookagriturismo.com om uw persoonlijke gegevens. 

Wij geven deze uitsluitend door aan de door u gekozen accommodatie, uw gegevens worden 

vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.  

7) Klachten of onvolkomenheden 

Voor vragen of opmerkingen vóór vertrek naar Italië omtrent uw reservering kunt u contact opnemen 

met info@bookagriturismo.com, u krijgt binnen één werkdag antwoord. In geval van klachten of 

onvolkomenheden tijdens uw vakantie dient u zich rechtstreeks tot de door u gekozen accommodatie 

te richten. Bookagriturismo.com is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen, tenzij er een direct 

probleem voortvloeit uit het via bookagriturismo.com geboekte kamertype of de totale reissom zoals 

vermeld in de bevestigingsmail.  

8) Over bookagriturismo.com 

Bookagriturismo.com is van Nederlandse oorsprong en is gevestigd in Toscane.  

Bookagriturismo.com is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg, Nederland onder 

inschrijvingsnummer 55366481 met BTW-nummer NL143497030B01.  

 


