
Aanvullende voorwaarden Villa die Sonne in 
verband met Corona-maatregelen 
Villa die Sonne houdt zich in het belang van ieders 
gezondheid strikt aan de Corona-maatregelen die 
door de overheid worden opgelegd. U dient de 
regels te volgen die gelden voor Duitsland (deelstaat 
Hessen).   

Algemeen 
- Voor uw verblijf in Villa die Sonne is het bij 

aankomst verplicht een 2G bewijs en een geldig 
legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs) aan ons te overleggen. Bij aankomst 
worden uw 2G bewijs (QR-code) en 
legitimatiebewijs gecontroleerd. 

- Als bij aankomst blijkt dat een gast niet voldoet 
aan de op dat moment geldende maatregelen dan 
zal deze geen toegang krijgen.  

- In de algemene ruimten  bent u verplicht om een 
medisch mondmasker/mondkapje (OP of FFP2) te 
dragen. 

- Boetes die worden uitgedeeld omdat een gast niet 
voldoet aan de Corona-maatregelen worden bij de 
hiervoor verantwoordelijke huurder in rekening 
gebracht. 

- Als u tijdens uw verblijf Corona oploopt en 
verplicht in quarantaine moet binnen Villa die 
Sonne dan worden de kosten voor eventuele extra 
overnachtingen buiten de boekingsperiode tegen 
het geldende tarief bij u in rekening gebracht. 

Aanvullende annuleringsvoorwaarden 
- Een kosteloze annulering vanwege Corona-

maatregelen is alleen mogelijk indien er een 
algeheel inreisverbod is vanuit uw land van 
herkomst naar Duitsland (deelstaat Hessen) of als 
Villa die Sonne vanwege Corona-maatregelen 
onder geen enkele voorwaarde gasten mag 
ontvangen. In alle andere gevallen zijn de reguliere 
annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in de 
‘Algemene voorwaarden Villa die Sonne’ van 
kracht.  

- Als het mogelijk is om onder de op dat moment 
geldende Corona-maatregelen (Duitsland, 
deelstaat Hessen) toegang tot Duitsland te krijgen 
en in Villa die Sonne te verblijven, maar u daar niet 
aan kunt voldoen (bijvoorbeeld 2G of 2G+) dan zijn 
de reguliere annuleringsvoorwaarden zoals 
vermeld in de ‘Algemene voorwaarden Villa die 
Sonne’ van kracht. 

- Als bij aankomst blijkt dat een gast niet voldoet 
aan de op dat moment geldende Corona-

maatregelen en de ‘aanvullende voorwaarden in 
verband met Corona-maatregelen’ dan zal deze 
geen toegang krijgen tot Villa die Sonne en zijn de 
reguliere annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in 
de ‘Algemene voorwaarden Villa die Sonne’ van 
kracht 

- Als u voor uw vertrek naar Villa Die Sonne besmet 
raakt met Corona en niet kunt afreizen dan is dit uw 
eigen risico. De reguliere annuleringsvoorwaarden 
zoals vermeld in de ‘Algemene voorwaarden Villa 
die Sonne’ zijn dan van kracht. Een 
annuleringsverzekering bij uw reisverzekering biedt 
wellicht mogelijkheden om dit risico af te dekken.  


