ALGEMENE VOORWAARDEN HERMELIJN 2, HERMELIJN 3 en HET BLAUWE BOSHUIS
Na betaling van het huurbedrag of voldoen van de aanbetaling gaat huurder akkoord met deze
voorwaarden.
Aankomst en vertrek: De vakantiewoning is ter beschikking vanaf 15.00 uur op de aankomstdag. Op
de vertrek dag dient het huis voor 10.00 uur te worden verlaten. Maandag en vrijdag zijn de dagen
van aankomst en vertrek tenzij vooraf anders afgesproken.
Bevestiging: Na de huuraanvraag ontvangt de huurder een bevestiging per mail. Hierin staan o.a. de
gegevens van de huurder, de aangevraagde huurperiode, de adresgegevens van het vakantiehuis en
de betalingsvoorwaarden.
Linnengoed: Is niet inbegrepen. Om de matrassen zit standaard een molton. In alle kamers staan
eenpersoonsbedden (90 x200cm) met eenpersoons dekbedden. Wij kunnen een linnenpakket
verzorgen à € 15,- p.p. per verblijf of de huurder neemt het linnengoed zelf mee.
Het linnenpakket bestaat uit 1 hoeslaken, 1 dekbedhoes, 1 kussensloop, 1 grote en 1 kleine
badhanddoek per persoon, 2 hand- en theedoeken en een vaatdoekje per verblijf.
Schoonmaak en borg: Het huis dient bezemschoon opgeleverd te worden. Stofzuiger etc. zijn in het
huis aanwezig. De kosten voor de eindschoonmaakkosten per huurperiode staat in uw bevestiging.
Wij vertrouwen erop dat een huurder met huis, tuin en interieur omgaat alsof het hun eigendom is.
Als bij inspectie na de huurperiode blijkt dat extra kosten gemaakt moeten worden voor
schoonmaken of er blijkt schade te zijn veroorzaakt door mens of dier dan zijn wij genoodzaakt deze
te verrekenen met de borg.
De borg bedraagt €150 per verblijf, vooraf te voldoen met het huurbedrag.
De genoemde huurprijzen gelden voor verblijf van 5 personen. Voor elke persoon meer worden
kosten in rekening gebracht, zie de tarieven op www.leukplekje.nl De boeking is definitief nadat de
huurder de (aan)betaling heeft voldaan.
Energiekosten: De huurprijzen zijn exclusief energiekosten. Het bedrag voor de energietoeslag pp is
te vinden op www.leukplekje.nl
Huisdieren: Na vooraf overleg is het meenemen van 1 (of bij uitzondering 2) huisdier(en) toegestaan
tegen een vergoeding, hoogte van de vergoeding is te vinden op de website.
Roken en open vuur: Roken is in het vakantiehuis niet toegestaan, op het terras is dit wel mogelijk
met het verzoek (ook in de tuin) geen peuken achter te laten. Kampvuur maken is i.v.m. brandgevaar
alleen toegestaan in een vuurkorf/schaal en in de buitenhaard.
Eigen risico: Gebruik van huis, tuin, particuliere speeltoestellen (deze voldoen niet aan de eisen voor
een professionele speeltuin), privéfietsen (deze voldoen niet aan de eisen voor fietsverhuur),
skelters, sauna etc. en interieur is op eigen risico. Speeltoestellen zijn voor kinderen, een sauna is
voor volwassenen. Met betaling van het huurbedrag gaat huurder akkoord met deze voorwaarden.
Annulering: Bij annulering tot 12 weken voor aankomst is 30% van de huursom verschuldigd. Tot 8
weken is dat 50% van de huursom en binnen 4 weken voor aankomst het volledige bedrag (huursom
inclusief bijkomende kosten, exclusief borg). Wij adviseren huurders een annuleringsverzekering af te
sluiten.
Informatie: Wij houden onze website zo actueel mogelijk maar zijn niet aansprakelijk voor fouten of
onjuistheden in deze site of websites die aan onze site gelinkt zijn.

