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HUURVOORWAARDEN
Verhuur van de vakantiebungalow geschiedt onder de volgende voorwaarden.
1. De huurperiode gaat in op vrijdag en eindigt op vrijdag.
Vertrek 's morgens voor 10.00 uur, aankomst 's middags na 15.00 uur.
2. De huurprijs per week is afhankelijk van de boekingsperiode.
De toeristenbelasting is € 1,25 per persoon per nacht.
3. De verplichte schoonmaakkosten bedragen € 60,-.
4. De huurder is aansprakelijk voor het gehuurde vanaf het ogenblik dat de bungalow is betrokken tot het
vertrek. Bij het verlaten van de bungalow rekenen we erop dat u deze netjes achterlaat, o.a:
- vloeren bezemschoon,
- vuilnisbaken geleegd,
- fornuis, oven/magnetron, pannen en keukenkasten schoon,
- afwasmachine geleegd,
- evt. gehuurd linnengoed in kussensloop op de grond.
Heeft u een ongelukje met het beddengoed gehad, dan dit graag uitwassen of afgeven bij de heer
Westerhof. De huurder is verplicht vermissingen of beschadigingen te melden op het sleuteladres.
Bij niet-juist gebruik of niet-juist achterlaten, inclusief ernstige vervuiling, van de accommodatie
worden extra kosten in rekening gebracht, die u verplicht bent te voldoen.
5. Bij glasschade en/of andere schade of vermissing kunnen de kosten op de huurder worden verhaald.
6. U bent verplicht te betalen bij annulering:
tot 8 weken voor de aanvang der huurperiode
tot 4 weken voor de aanvang
tot 2 weken voor de aanvang
korter dan 2 weken

25% van de totale huursom,
50% van de totale huursom,
75% van de totale huursom,
100% van de totale huursom.

Mocht de bungalow na uw annulering verhuurd kunnen worden aan iemand anders,
dan bent u alleen de gemaakte onkosten verschuldigd.
7. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een annuleringsverzekering.
8. Huisdieren zijn niet toegestaan.
9. In de bungalow mag beslist niet worden gerookt.

