Reserveringsvoorwaarden Vergaderingen en rondleidingen
















Deelname aan vergaderingen/ rondleiding is geheel op eigen risico!
I.v.m. de hygiëne, het dierwelzijn en de veiligheid krijgen alle bezoekers voorafgaand aan de excursie/
rondleiding een introductie omtrent leefregels, hygiëne en gedrag. Deze dienen ten allen tijden te
worden nageleefd. Bij iedere reserveringsbevestiging zullen deze strikte leefregels worden
meegestuurd.
Vergaderingen en excursies zijn alleen mogelijk na reservering vooraf en bevestiging van ons via de
mail, of telefoon.
Bij reservering wordt het aantal personen doorgegeven, dit kan tot maximaal een week van tevoren
worden bijgesteld. Dit aantal zal in rekening worden gebracht.
Het minimale aantal betalende personen is acht bij rondleidingen en bij vergaderingen hanteren wij
geen minimum.
Voor de betaling ontvangt u een factuur. De betaling geschiedt binnen veertien dagen na ontvangst
van de factuur.
Bij annulering binnen een week voorafgaand aan de vergadering/ excursie, wordt het volledige bedrag
in rekening gebracht (100%).
De vergaderingen en excursies zijn voor alle leeftijden. Houdt u wel rekening met loopafstanden van
250 meter aaneen bij de rondleiding. (Er is een rolstoel aanwezig. Wens voor gebruik graag vooraf
doorgeven.). Uiteraard is het mogelijk om met uw eigen rolstoel aan een vergadering/ excursie deel te
nemen. Echter is het niet mogelijk om met rolstoel bij de melkrobot te komen. Na de excursie laten wij
een bedrijfsfilm zien, waar veel aandacht wordt besteed aan de melkrobot, zodat u toch een goed
beeld krijgt. Er is een invalidetoilet aanwezig.
Het is mogelijk dat een andere excursiegroep bij uw groep aansluit, mits nadrukkelijk anders is
afgesproken.
De excursies kunnen gegeven worden in het Nederlands en Engels. Uiteraard kunt u ook uw eigen gids
meenemen die de vertaling op zich neemt.
Excursies worden het hele jaar door gegeven op maandag t/m zaterdag ( minimaal 8 personen)
Vergaderingen van maandag t/m zaterdag overdag en in de avonduren.
Op zondag en 's avonds alleen in overleg tegen aangepaste tarieven.
De kosten voor vergadergroepen, kinderen, scholen en business tours wijken af van de standaard
kosten. Informeer gerust.

De continuïteit van Velzicht Hoeve heeft altijd voorrang!
Melkveebedrijf Veldman en Veldzicht Hoeve hebben het recht om toegang van gasten te weigeren en
excursies te annuleren mocht dit voor het melkveebedrijf en/of voor de gasten van belang zijn. Daar mogen
geen kosten of consequenties voor Melkveebedrijf Veldman of Veldzicht Hoeve aan verbonden zijn.
Melkveebedrijf Veldman en Veldzicht Hoeve zijn niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van uw
eigendommen. Houd waardevolle spullen bij u en laat ze nergens achter.
Wij werken zonder reserveringskosten! Parkeren bij ons is gratis!

