Nieuws groepsaccommodatie
Blierherne november 2020

Roerig jaar!
Blierherne kijkt, met nog ruim een maand te gaan, terug op een roerig 2020. We kregen door
covid-19 te maken met een terugval van zo'n zestig procent van onze reguliere omzet. Gelukkig
konden we dat goed opvangen. Ook het uitstel van enkele betalingen aan geldverstrekkers en
de overheidsregelingen zorgden ervoor dat Blierherne nog steeds een gezonde stichting is. Dat
is prachtig nieuws!

2021
Het komende jaar wordt het druk in Blierherne. Door de vele omboekingen is er tussen maart en
oktober nog maar hier en daar een gaatje te vinden. Midweken zijn nog wel voorhanden! Check
hiervoor onze website.

2022
De huurprijs van Blierherne is al een aantal jaren stabiel op 440 euro. Door inflatie,
prijsverhogingen en hogere eisen die aan het beheer van het gebouw gesteld worden gaat de
huur per nacht in 2022 licht omhoog met 15 euro.
De nieuwe huurprijs wordt dan
455,00 euro in het hoogseizoen,
386,75 euro in maart en oktober
341,25 euro in de eerste en laatste twee maanden van het jaar. Andere kostenposten blijven
gelijk.

Beleid ten aanzien van omboekingen
We weten nu niet hoe de situatie rond covid-19 zich zal ontwikkelen. Het bestuur van Blierherne
heeft zich al wel gebogen over het beleid voor het komende jaar.
We onderscheiden hierbij twee situaties:
A. verblijf is op basis van de overheidsmaatregelen toegestaan;
B. verblijf is op basis van overheidsmaatregelen niet toegestaan.
Situatie A
We zullen in geval van annulering de reguliere annuleringsvoorwaarden hanteren. Zie
hieronder.
Bij een omboeking naar een later tijdstip wordt een omboekingstoeslag van 15% over de
huursom berekend.
Situatie B
Mocht verblijf op Blierherne niet mogelijk zijn, dan kan er gratis omgeboekt worden naar een
later tijdstip tegen de dan gelden tarieven.

Welke aanpassingen zijn er verricht?
* In de ontvangsthal staat een paal met gel om uw handen te ontsmetten.
* Het dagverblijf en de keuken zijn voorzien van belijning, zodat volwasssenen gemakkelijk de
anderhalve meter afstand in acht kunnen nemen.
* De verdeling van de bedden is aangepast, zodat ook hier voldoende afstanden bewaard kan
worden.
* De schoonmaak bij een groepswissel gebeurt met extra inzet van personeel.

Wat zijn de annuleringsvoorwaarden?
Blierherne hanteert de annuleringsvoorwaarden zoals die door de brancheorganisatie HiswaRecron en de Consumentenbond zijn opgesteld.
Artikel 6: Annulering
1. Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de ondememer. Deze bedraagt:
-bij een annulering meer dan twaalf maanden voor de ingangsdatum, 10% van de
overeengekomen prijs;
-bij annulering binnen twaalf tot zes maanden voor de ingangsdatum, 30% van de
overeengekomen prijs;
-bij annulering binnen vier tot zes maanden voor de ingangsdatum, 70% van de
overeengekomen prijs;
-bij annulering binnen twee tot vier maanden voor de ingangsdatum, 80% van de
overeengekomen prijs;
-bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum, 95% van de overeengekomen
prijs;
-bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
2. Bij een annulering van de overeenkomst, welke is aangegaan door of namens een andere
persoon dan een rechtspersoon of ondememing, dient de vergoeding na aftrek van
administratiekosten naar evenredigheid gerestitueerd te worden indien de groepsaccommodatie
door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.
In alle andere gevallen zal de vergoeding naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek
van administratiekosten indien de groepsaccommodatie door een derde op voordracht van de
contractant en rnet schriftelijke instemming van de ondememer wordt gereserveerd voor
dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Onderzoek naar mogelijkheid zonnepanelen
Ameland zet volop in op duurzame energieopwekking. Blierherne doet daar graag aan mee. We
onderzoeken momenteel de mogelijkheid om via een obligatieactie de gelden daarvoor bijeen te
krijgen. Wie mede-investeerder wil worden kan een leuke rentevergoeding van 3% per jaar
krijgen.
Later meer informatie hierover. Wilt u op de hoogte worden gehouden van de voortgang: stuur
even een mailtje naar info@blierherne.nl

Verzendlijst
Deze mail is verstuurd naar mensen die zich voor onze nieuwsbrief hebben opgegeven en de
gasten van 2020 en 2021. Uitschrijven kan door hieronder op de link afmelden te klikken.
afmelden
Als u interesse heeft in ons zonnepanelenproject, dan kunt u dat ook aangeven via gegevens
inzien en wijzigen

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@blierherne.nl toe aan uw adresboek.

