
Geachte gasten van Villa Dianthe,

Het zal u niet ontgaan zijn, dat de situatie met het Corona virus nog steeds wereldwijd zorgt voor
grote problemen. De verwachting die er was , dat alles snel voorbij zou zijn,  is helaas niet
uitgekomen.

Ook voor de toeristenbranche is er ondanks sommige lichtpuntjes,  nog veel onzekerheid over het
doorgaan van de vakanties, door het al dan niet uitvaardigen van negatieve reisadviezen, het geven
van landkleurcodes etc.

We hopen natuurlijk allen,  dat dit allemaal snel zal verbeteren,  maar desondanks willen we toch
aangeven dat we er ook dit jaar alles aan zullen doen, om met name de financiële gevolgen, voor u
als gast zoveel mogelijk te beperken.

We hebben dan incidenteel speciale regelgeving opgesteld:

Aan alle gasten die geboekt hebben, en als gevolg van de overheidsmaatregelen, niet in staat

zijn om gebruik te maken van hun verblijf, wordt een voucher verstrekt ter waarde van het reeds
betaalde bedrag en zij kunnen dit  bij een volgende boeking verzilveren.
Dit Voucher zal 18 maanden geldig zijn vanaf datum van uitgifte., voor een verblijf  in 2022 of 2023
en waar de mogelijkheid van een reservering zich voordoet.

Dit aanbod geldt voor de duur dat de overheidsmaatregelen inzake het
coronavirus van kracht zijn en het onmogelijk is te reizen/verblijven.
Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal het betaalde bedrag worden terugbetaald.

We hopen natuurlijk dat deze maatregel onnodig  blijkt te zijn en we  u snel weer zonder problemen
kunnen verwelkomen.

Tevens hebben we de betaling gesplitst,  zodat u  op het moment van de eindbetaling,  meer
zekerheid heeft over uw reis en verblijf.  (zie uw reserveringsformulier)

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks nog vragen zijn,
bel of mail ons gerust.

Voor nu, wensen we u allen, familie en vrienden  een goede gezondheid toe en sterkte in deze
onzekere tijd waarin we verkeren.

Met vriendelijke groet,
Gabriele Hristodoulakes en Noud de Pagter,
Villa Dianthe

Tel: 0031 6 5539 1004  /0030 6945 8979 86              Email: villadianthe@gmail.com


