Algemene voorwaarden voor de verhuur van vakantiewoningen (Geldig van 01.01.2012)
§ 1 Sluiting van het contract
De huurovereenkomst komt tot het betalen van de bedragen die in de reserveringsbevestiging aanbetaling op de
vervaldag. Als de borg te betalen zal worden geannuleerd op de dag na de vervaldag van betaling, dat wil zeggen
zonder een herhaalde informatie. Een recht op een bepaald boek afgedrukt in het huis niet bestaat. Wijzigingen worden
toegestaan door de eigenaar op organisatorische en technische redenen. Tenzij anders is overeengekomen, vervalt de
reservering 20:00 klok.
§ 2 Prijzen en betaling
Het bedrag van de huur en eventuele kortingen komen overeen met de geldige prijslijst. Bovendien is geen zijn
mogelijk. Maak gebruik van onze diensten.
De betaling van de huur dient bij aankomst contant of met pinpas. Deposito's worden hier gebracht.
§ 3 Aankomst en vertrek
Controleer op de dag van aankomst van 15:00 bis 19:00 uur
Vertrekkend op de dag van vertrek van 8:00 bis 10:00 uur later met extra kosten (alleen op afspraak)
§ 4 geparkeerde auto's
Parkeren is inbegrepen in de huurprijs van een auto op de parkeerplaats van de afzonderlijke huisje gebied. Extra
parkeerplaatsen kosten buiten. De vermelding van een tweede voertuig is alleen mogelijk op aankomst en vertrek voor
een uur per keer dat een storting van 20 €. Von 23:00 bis verbod 07:00 klok
§ 5 / Annulering / voortijdig vertrek
De ontbinding van de overeenkomst te allen tijde, voor alle duidelijkheid, is dit alleen ondertekend door de huurder
schriftelijk. De annulering is de ontvangst van de kennisgeving van opzegging. Elke keer als een annulering
administratiekosten zal worden berekend vanaf 16,00 €.
Extra kosten voor de korte termijn annulering:
- Vanaf 28 dagen voor aankomst annuleringskosten in het bedrag van de waarborg
- Vanaf 14 dagen voor aankomst 50% van de huurprijs
- Vanaf 7 dagen voor aankomst 75% van de huurprijs
Om financiële verliezen te voorkomen, raden wij u een reisverzekering bij een verzekeraar naar keuze.
Als je voortijdig vertrekt, is er geen verzoek om terugbetaling of kwijtschelding van de huur.
§ 6 beschikbaarheid van het huisje /Huisdieren
De bezettingsgraad van het pand is in het huurcontract met het aantal personen en uitsluitend door de personen die in
de aanvraag met het maximaal mogelijke aantal bedden. Hier kunnen kinderen van alle leeftijden zullen worden
opgenomen in het aantal mensen. Een bedje voor een kind tot 2 jaar per woning voor pre-registratie wordt gratis
verstrekt. Andere gasten van de huurder, wordt het voordeel van het huisje niet toegestaan.
Het brengen van een huis-pet is zuiver mogelijk na afspraak en betaling van de vergoeding. Dit huisdier bedden en
banken zijn niet te gebruiken. Eigenaars van huisdieren zijn verantwoordelijk voor hun dieren. Voor de hond is
aangelijnd.
§ 7 Bijzondere Voorwaarden / Aansprakelijkheid
Roken is verboden in het huisje. De huur linnengoed voor het opgegeven aantal personen is inbegrepen,
handdoeken niet. Huishoudelijke voorwerpen worden niet verwijderd van het huis en niet in andere woningen zijn
gehuisvest. Voor het onroerend goed (zelfs door collega-reizigers en bezoekers van de huurder) is de huurder
aansprakelijk schade.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan de huurder bracht de geparkeerde auto's en inventaris alsmede
schade veroorzaakt door derden, overmacht en wilde dieren ongevallen en dicht bij de natuur als gevolg van
ondervonden het terrein.
§ 8 Klachten
Klachten bij de woning moet worden gemeld aan twee uur na aankomst bij de receptie. We zijn blij om op korte termijn
verbeteringen wanneer tekortkomingen worden ontdekt leiden. Schade veroorzaakt tijdens de huurperiode zijn aan de
verhuurder onmiddellijk op de hoogte. Het herstellen van de schade is overeengekomen. Klachten bij vertrek niet kan
worden beschouwd.
§ 9 gebied en camping regels
Het gebied en camping regels maken deel uit van het contract en wordt aanvaard met een handtekening op
documenten in de aanvraag van de huurder voor alle bewoners en bezoekers. Ter referentie van de huurders van het
park en recreatie van het huis als gevolg van ernstige schending van de contractuele bepalingen of het gebied en de
camping de regels van de huur is niet gerestitueerd.
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