
 

Boekingsvoorwaarden 
Fotohut Maasduinen      

CORONA 
Zolang de coronamaatregelen gelden, mogen er niet meer dan twee personen in de hut, 
zodat u op deze manier 1,5 meter afstand kunt houden. In de fotohut vindt u 
desinfectiespray en er liggen papieren tissues. Heeft u corona-achtige klachten, ga dan in het 
belang van anderen niet naar de hut en blijf thuis.  

Betaling 
Zodra het verschuldigde bedrag is overgemaakt is uw boeking definitief en gaat u akkoord 
met deze voorwaarden.  

Bezoekersinformatie 
U ontvangt per mail binnen 14 dagen vanaf de boekingsdatum de bezoekersinformatie en 
uw eigen persoonlijke code voor het sleutelkluisje.   

Annulering 
Annuleren is mogelijk, maar alleen als dat uiterlijk 2 weken voor de geplande bezoekdatum  
per mail plaatsvindt. Na die termijn heeft u geen recht meer op restitutie.  

Bezoektijden 
Er kan van de hut gebruik worden gemaakt vanaf zonsopkomst tot zonsondergang, maar 
uiterlijk tot 19:00 uur.  

Eigen risico 
Uw bezoek aan de hut is geheel op eigen risico, Fotohut Maasduinen kan op geen enkele 
manier aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard dan ook.  

Cameratoezicht 
Er is rondom de hut camera toezicht aanwezig om onze eigendommen te beveiligen. Als u de 
hut bezoekt geeft u toestemming voor het gebruik hiervan. De beelden worden niet 
opgeslagen of verspreid, uw privacy is gewaarborgd.  

Omgeving 
De hut staat op privéterrein dus het is mogelijk dat u enige overlast zult ervaren van de 
omgeving. Ook is het mogelijk dat u in de verte landbouwvoertuigen hoort of andere 
overlast ondervindt. Dit zal in de praktijk weinig voorkomen. Als u de hut boekt accepteert u 
dit. 

Privacy beleid 
Uw privacy is gewaarborgd, het privacy beleid vindt u op onze website.  

Medefotografen  
Breng eventuele medefotografen op de hoogte van deze reserveringsvoorwaarden en van 
de bezoekersinformatie die u later van ons verkrijgt.  
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