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Condicions contractuals
Bestreta:
Quant es procedeixi a efectuar una reserva de plaça en un allotjament rural, haurà d’ingressar el
percentatge indicat pel propietari del preu total del establiment reservat.
Tal vegada rebuda la quantitat corresponent a la bestreta pactada, el propietari comunicarà al client
la confirmació de la reserva especificant els següents conceptes: dia i hora d’entrada i sortida,
nombre de places reservades, nombre d’habitacions i preu total, així com el regim aplicable en cas de
possible cancel·lació.

Cancel·lacions:
En tot moment l’usuari podrà desistir dels serveis contractats tenint dret a la devolució de les
quantitats que hagués abonat e indemnitzant a l’establiment en relació a les quanties que s’indiquen a
continuació: La quantitat de les indemnitzacions serà la resultant d’aplicar els següents percentatges
a l’import de la bestreta exigida. 5% si l’anul·lació es produeix amb mes de 30 dies d’avançament.
40% si l’anul·lació es produeix en 30 o menys dies i mes de 15. 60% si l’anul·lació es produeix en 15 o
menys dies i mes de 7. 100% quan es produeixi amb 7 o menys dies d’avançament.

Confirmació de la Reserva:
Sempre que els requisits de la bestreta estiguin complerts, la seva reserva es mantindrà fins a les 22
hores del dia que al document de la seva reserva figura com a data d’arribada. Si l’arribada dels
clients no es produeix i no ha cap comunicació per confirmar-la per qualsevol medi (telèfon, email..) a
partir de les 22:00 hores el propietari podrà disposar del establiment objecte de la reserva.

Tarifes:
Les tarifes aplicades marcaran les condicions particulars de reserva en cada cas.

Disponibilitat de habitacions:
Quedaran subjectes a les necessitats segons el nombre de clients que s’hi allotgin, podent tancar les
habitacions que per diferencia entre la capacitat total i el nombre de persones que s’hi allotjaran
quedin lliures.
Protecció de dades:
Respectant l’establer a la Llei Orgànica de Regulació del Tractament Automatitzat de Dades de
Caràcter Personal (LORTAD), les dades que s’introdueixin duran el procés de reserva seran
incorporats a un fitxer automatitzat la titularitat del mateix correspon al propietari del allotjament
reservat. Les seves dades s’utilitzaran i tractaran amb sota fins de gestió i promoció de
l’Allotjament, establint les mesures oportunes per protegir en tot moment la seva confidencialitat. Es
reconeixen expressament les drets d’accés, modificació i cancel·lació sobre les seves dades de
caràcter personal emmagatzemades. Per exercir aquests drets, pot dirigir-se a l’Allotjament
mitjançant correu electrònic a info@calfarre.net o bé comunicació telefònica 00 34 646028470.

