
 

VERHUURVOORWAARDEN voor chalethuisje ZONDER SLEUR. 
 
* Wij verhuren niet aan jongeren onder de 21 jaar. 
* In vakantie perioden verhuren we alleen per week. Buiten de 
vakanties alleen per week of midweek. 

* De huurder dient het vakantiehuis en het perceel op een goede en     
nette wijze te bewonen. 
* De huurder is aansprakelijk voor alle schade of vermissing aan het 
vakantiehuis, perceel, inventaris en/of meubilair, die tijdens de 
huurperiode zijn ontstaan door hem of zijn medehuurder(s). Dit wordt 
middels de borg en/of de WA-verzekering van de huurder voor 
rekening van de huurder hersteld. De huurder dient daarom zelf zorg te 
dragen voor een passende aansprakelijkheidsverzekering. 
* Op de dag van aankomst kan ‘ZONDER SLEUR om 15.00 uur worden 

betrokken. 
* Op de dag van vertrek dient ‘ZONDER SLEUR  om 10.00 uur weer 
verlaten te zijn. 
* Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. 
* Chalethuisje ZONDER SLEUR is rookvrij. Buiten op het terras mag wel 
gerookt worden. 
* Buiten mag geen open vuur toegepast worden!! 
* Nadat u geboekt heeft, ontvangt u van ons een bevestiging en een 
factuur. Na vooruitbetaling van 50% van de totale huursom is de 

boeking definitief en wordt het chalethuisje ZONDER SLEUR voor de 
betreffende periode gereserveerd. De rest van het bedrag dient uiterlijk 
1 maand voor aanvang huurperiode overgemaakt te zijn. Betaling kan 
per bank geschieden. Pinnen is niet mogelijk. Bij betaling per bank 
geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom 
op de bankrekening van de eigenaar. Na ontvangst van de aanbetaling 
van (50%) van de huursom, ontvangt de huurder per mail een 
bevestiging. 
* De borgsom bedraagt € 75,00 . Deze moet tezamen met de eerste 

aanbetaling van de huursom worden voldaan. (De borg wordt binnen 
14 dagen na vertrek teruggestort mits er geen schade/vermissingen 
zijn ontstaan.) 
 


