Huurvoorwaarden
1. Reserveringen
De reservering is definitief als deze door de verhuurder is bevestigd en de huurder de aanbetaling heeft
voldaan. De verhuurder behoudt zich het recht voor om reserveringsaanvragen zonder opgaaf van redenen
te weigeren. Na ontvangst van de schriftelijke reserveringsaanvraag zal de reservering in principe uiterlijk
binnen 5 werkdagen na ontvangst via e-mail worden bevestigd. Tegelijk met de bevestiging ontvangt de
huurder een factuur voor het totaal van de verschuldigde huursom. Van het gefactureerde bedrag dient
50% binnen 14 dagen te worden voldaan; het restant uiterlijk 6 weken voor het begin van de huurperiode.
De verhuurder is gerechtigd de reservering te annuleren als niet aan de betalingsverplichtingen wordt
voldaan. Indien er onjuistheden in de bevestiging en in facturering worden geconstateerd dienen deze per
omgaande kenbaar te worden gemaakt aan de verhuurder.
2. Huurperiode
De huurperiode gaat in op de dag van aankomst waarbij u (in het hoogseizoen) uitsluitend kunt arriveren
op zaterdagen vanaf 16.00 uur en eindigt op de dag van vertrek vóór 10.00 uur. In het laagseizoen zijn
andere aankomstdagen mogelijk.
3. Borgstelling / Aansprakelijkheid
a. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het chalet;
b. De waarborgsom van € 200,- betaalt u bij de laatste aanbetaling. Bij het correct achterlaten van het
chalet wordt dit na aftrek van stroomverbruik en toeristenbelasting binnen 4 weken teruggestort. De
meterstand zal bij aankomst en vertrek door de huismeester worden opgenomen en aan u worden
overlegd;
c. Indien er schade en/of verlies is ontstaan welke niet kan worden verhaald op de borgstelling zullen wij u
hier schriftelijk voor aansprakelijk stellen. Wij raden u aan een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
en/of reisverzekering af te sluiten waarbij deze aansprakelijkheid is gedekt.
4. Annulering
Bij annulering is de huurder onderstaande percentages van de reissom verschuldigd afhankelijk van het
moment van de annulering ten opzichte van de vertrekdatum:
- bij annulering tot 2 maanden voor vertrek: 10 % van de totale huursom;
- bij annulering tot 6 weken voor vertrek: 50 % van de totale huursom;
- bij annulering vanaf 6 weken voor vertrek: 100 % van de totale huursom;
Het is raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten.
5. Huisdieren en roken
Huisdieren zijn niet toegestaan. Roken in het chalet is niet toegestaan. De overdekte veranda biedt u de
mogelijkheid buiten te roken.
6. Betalingen
Na bevestiging van de reservering dient 50% van de huurprijs te worden voldaan. Het restant van de
huursom dient uiterlijk zes weken voor de aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
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7. Maximaal aantal personen
Het chalet is ingericht voor maximaal 6 personen, meerdere personen zijn voor bewoning niet toegestaan.
8. Schoonmaak
De schoonmaakkosten bedragen € 70,- deze zijn verplicht en dienen vooraf voldaan te worden. U wordt
echter verzocht de bungalow in goede staat van netheid achter te laten, anders zijn wij genoodzaakt extra
schoonmaakkosten in rekening te brengen. Laat geen afwas, levensmiddelen, volle prullenbakken,
vuilniszakken e.d. staan.
9. Inventaris
Het door u gehuurde chalet is zo volledig mogelijk en comfortabel ingericht. Echter hand- en theedoeken
dient u zelf mee te nemen. Bedlinnen (lakens, kussenslopen en dekbedhoezen) is eventueel te huur.
10. Klachten
Ondanks alle zorg van de verhuurder kan het zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient
u ter plaatse en direct met de huismeester op te nemen, zodat deze in de gelegenheid wordt gesteld om
het op te lossen.

Pagina 2

