TELERAU AC AMODAU ARCHEBU’R TY GWELY BYNCS
1. AMSER CYRRAEDD AC YMADAEL
Gall gwesteion gymryd meddiant o'u llety ar ôl 4y.h ar y dyddiad cyrraedd (neu adeg arall drwy
drefniant arbennig), a dylent adael y llety erbyn 11y.b ar y diwrnod ymadael.
2. PRISIAU
Prisiau harddangos ar gyfer gwelyau mewn llety a rennir. Ystafell Unigryw neu ddefnydd byncws
a phrisiau ystafell deulu ar gael ar eich ymholiad. Prisiau yn cynnwys treth, cawodydd, ystafell
sychu, cegin ac offer.
3. TALIADAU ARCHEBU
Dylid talu gyda cherdyn credyd neu ddebyd wrth archebu lle. Rydym yn derbyn: Mastercard,
Visa, Solo, Switch ac nid oes unrhyw ffi archebu’n cael ei godi. Mae'n rhaid i'r cerdyn a
ddefnyddir fod yn enw'r sawl sy'n gwneud yr archebu. Trafodion mewn punnoedd sterling.
Mae'n ofynnol i dalu yn llawn, ar archeb am archebion a wneir o fewn 4 wythnos i'r dyddiad
cyrraedd. Mwy na 4 wythnos: blaendal o 50% o gyfanswm y gost yn daladwy wrth archebu,
gweddill y balans i'w dalu heb fod yn hwyrach na 2 wythnos cyn cyrraedd.
4. CANSLO
Os oes rhaid i chi ganslo, dylid rhoi gwybod i ni ar y cyfle cyntaf posibl. Byddwn yn gwneud pob
ymdrech i ail‐osod y llety, ond ni fyddwn yn gyfrifol am wneud hynny. Mewn achos o ganslo,
bydd y taliadau canlynol yn berthnasol: ‐
a) 4 neu fwy o wythnosau cyn dyddiad cyrraedd ‐ ad‐daliad o 90% o’r arian a dalwyd (10%
gweinyddol).
b) O fewn 4 wythnos – ad‐daliad i fyny i 90% o’r arian a dalwyd, os y gallwn ail‐osod y gwelyau.
Os na fyddwn yn llwyddo i ail‐osod y llety, bydd y llogwr yn atebol i’r gost archebu’n llawn.
c) Bydd ffi canslo o 100% o’r gost archeu yn mynd ar archebion a fydd yn cael eu canslo o fewn
72 awr o’r amser cyrraedd, neu heb droi i fyny.
Cyn i'r taliadau gael eu cadarnhau, mae’n rhaid i Gwyliau Fferm Aberdaron dderbyn hysbyseb o’r
angen i ganslo yn ysgrifenedig.
5. YSWIRIANT
Cynghorir pob gwestai i gael yswiriant digonol yn erbyn canslo, difrod i fagiau, colled a/neu
difrod i’r eiddo a.y.b

6. SECURITY DEPOSIT
Wedi cyrraedd, mae’n ofynnol i Arweinydd y grwp dderbyn a llofnodi'r Telerau ac Amodau a
chyflwyno manylion cerdyn credyd, fel Adnau Diogelwch. Ni fydd y slipiau cerdyn credyd yn cael
eu dychwelyd, ond byddant yn cael ei dinistrio, ar yr amod i’r llety a'r offer fod mewn cyflwr
glân a heb eu difrodi ar adael. Mae'r llofnodwr yn derbyn atebolrwydd am ymddygiad yr holl
aelodau'r grwp, am sicrhau bod amodau archeb yn cael eu dilyn, am golled neu ddifrod i'r llety,
cynnwys ac offer. Pan fydd ystafelloedd lluosog yn cael eu meddiannu, bydd person cyfrifol am
bob ystafell yn cael eu henwi. Rhowch wybod am unrhyw ddifrod neu doriadau ar unwaith.
7. CYFYNGIAD OEDRAN
Mae'n rhaid i bersonau o dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn a fydd yn gyfrifol amdanynt.
Grwpiau a theuluoedd yn ofynnol i nifer addas o oedolion i sicrhau ymddygiad da a diogelwch o
aelodau'r grwp a gwesteion eraill. Mae’r penderfyniad yn hyn o beth yn ôl disgresiwn staff y
llety.
Mae'n ofynnol i oedolion cyfrifol ymgyfarwyddo â materion diogelwch a brys a mynd ati i
ystyried y risgiau sy'n gysylltiedig â pheryglon, gan gynnwys gwelyau bync, offer cegin a traffig ar
y ffyrdd. Cynghorir rhieni neu warcheidwaid plant ifanc bod pobl o dan 7 oed yn cael eu
hargymell i beidio â meddiannu’r bync uchaf.
8. DEILIADAETH
Dim ond i'r rhai a restrir ar y ffurflen archebu ddylai aros yn y llety. Rydym yn cadw'r hawl i
derfynu'r archebu, heb ad‐daliad, i amrywio neu ail‐ddyrannu'r llety os bydd yr amod hwn yn
cael ei thorri, neu os nad yw’r holl ffeithiau perthnasol yn cael eu datgelu. Ni ellir is‐osod y
gwelyau.
9. MYNEDIAD A THROI ALLAN
Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd, ym marn ein staff ni, yn an‐addas i
ofalu am yr eiddo neu i fod yng nghwmni gwesteion eraill. Mewn unrhyw achos o'r fath bydd y
contract yn cael ei derfynu heb atebolrwydd pellach.
Rydym hefyd yn cadw'r hawl i derfynu'r Contract ar unrhyw adeg neu ddileu unrhyw berson neu
bersonau (neu'r personau sy'n gyfrifol am bobl eraill), o ganlyniad i ymddygiad afresymol, difrod
i eiddo neu sy'n achosi neu'n debygol o achosi anaf, annifyrrwch neu camwedd i westeion eraill.
Bydd unrhyw ad‐daliad yn ôl disgresiwn Gwyliau Fferm Aberdaron.
Mae gan ein staff hefyd yr hawl i fynd i fewn i unrhyw ystafell ar unrhyw achlysur, i sicrhau bod
glanweithdra yn cael ei gadw ac ar gyfer cynnal a chadw rheolaidd.
10. DIM YSMYGU YN YR EIDDO
Gwaherddir ysmygu yn y byncws. Bydd cost o £50 am glanhau dwfn o'r ystafell (oedd) os bydd
ysmygu wedi digwydd.
11. EFFEITHIAU PERSONOL

Ni fyddwn yn gyfrifol am y golled neu ddifrod i eiddo personol y gwesteion sy'n meddiannu'r
llety. Mae pob eiddo, cerbydau, eu cynnwys ac eiddo personol ar y safle a maes parcio ar eich
risg eich hun.
12. DAMWEINIAU
Mae gan pob person "dyletswydd gofal" am eraill, felly os ydych yn gweld rhywbeth allai fod yn
beryglus, peidiwch â'i anwybyddu ‐ gwnewch rhywbeth am y peth drwy ddweud wrth aelod o
staff. Rhaid i unrhyw ddamwain gael eu hadrodd i'r dderbynfa.
13. EICH ANIFAIL ANWES
Caniatier anifeiliaid anwes drwy feddiannaeth unigol o ystafell yn unig.
14. SŴN AC AFLONYDDWCH
Cofiwch ystyried eraill. Disgwylir i westeion ystyried y canlyniadau am eu gweithredoedd ac i
leihau unrhyw sŵn, yn enwedig rhwng 11:00y.h a 8:00y.b. Ni fydd unrhyw aflonyddwch yn hwyr
yn y nos yn cael ei oddef.
15. LLETY
Os, am unrhyw reswm fod y llety yn anfoddhaol, rhowch wybod i ni ar unwaith fel y gellir cymryd
camau priodol. Ni allwn dderbyn ceisiadau dilynol am ddiffygion heb roi gwybod amdanynt
ynghynt.
16. ARGAELEDD
Mae’r archeb yn cael ei gwneud ar y ddealltwriaeth y byddwn yn gwneud y llety a'r cyfleusterau
sydd ar gael i chi ar y dyddiadau a nodir. Os na fydd hyn yn bosibl am resymau yn ein gofal,
byddwn yn ymdrechu i ddarparu dewis arall o ddyddiadau neu ad‐daliad o'ch arian, ond ni fydd
gennych unrhyw hawliad neu rwymedi arall yn ein herbyn.

