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Deze reserveringsvoorwaarden vormen een geheel met de overige informatie die u 
van ons hebt gekregen. 
 
 
Reservering: 

De reservering wordt geëffectueerd na retournering van het reserveringsformulier en het voldoen van de 
aanbetaling. 
 
Betaling: 

De betaling dient in twee termijnen te geschieden: 40% binnen 14 dagen na boeking en het restant plus de 
borgsom uiterlijk acht weken voor aankomst. 
 
Bij reservering binnen 8 weken voor aankomst dient de betaling altijd in 1 termijn gedaan te worden samen met 
de borgsom. 
 
De genoemde bedragen kunnen worden overgemaakt naar IBAN Nummer: NL43 ABNA 0477 8266 36. Het Bank 
Identificatie (BIC) nummer is ABNANL2A. 
 
Huisdieren: 

Huisdieren zijn toegestaan mits deze zijn behandeld met een antivlooien middel (aangeven op het 
reserveringsformulier). 
 
Annulering: 

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. 
Dit dient bij de meeste verzekeringsmaatschappijen direct na de boeking te gebeuren en is meestal niet meer dan 
ongeveer 4% van de huursom vermeerderd met poliskosten en assurantiebelasting. 
 
Indien u geen annuleringsverzekering afsluit zal bij (te) late afmelding uw geld niet worden teruggestort als wij 
geen andere huurders meer kunnen krijgen. 
 
Aankomst: 

Indien niet anders overeengekomen is de wisseldag op zaterdag. 
In verband met de schoonmaak is de aankomsttijd niet voor 14.00 mogelijk. 
 
Betaling bedlinnen: 

€8,- pp achter te laten op de keukentafel bij vertrek. 
 
Betaling handdoeken set: 

€4,- pp achter te laten op de keukentafel bij vertrek. 
 
Gebruik van de woning: 

Normale hoeveelheden water zijn op basis van het aantal personen inbegrepen in de huurprijs. Een 
reisbeschrijving wordt toegezonden of is al in uw bezit. Een gebruiksaanwijzing van het huis vindt u bij aankomst, 
alsmede informatie over de regio. Bij breuk en/of beschadiging zal de schade worden verrekend met de borgsom. 
Roken in de woning is onder geen voorwaarde toegestaan. Mocht bij de eindschoonmaak blijken dat dit wel is 
gebeurd, dan zullen eventuele reinigingskosten worden verrekend met de borgsom. Indien de woning wordt 
betrokken met meer personen dan op het reserveringsformulier is aangegeven, behouden wij het recht de totale 
borgsom in te houden. 
 
De waarborgsom wordt na aftrek van de kosten voor elektra teruggestort op uw bankrekening. 
Kosten voor de elektra bedragen in 2016 ongeveer € 0,16 per KwH Hoogtarief en € 0,13 per KwH laagtarief. 
 
Vertrek: 

In verband met de schoonmaak uiterlijk 9.00 uur. De woning dient in dezelfde staat te worden opgeleverd als dat 
u bent gearriveerd. 
 
Schoonmaak: 

Verplicht bij vertrek; € 60,- achterlaten op de keukentafel. 
 
Algemeen: 

Voor schade en letsel welke huurders tijdens het verblijf zou kunnen overkomen, kunnen wij geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaarden. 


