
 
 

HUURVOORWAARDEN VAKANTIEBUNGALOW JOOSSESWEG 65 
 
Aankomst/Vertrek. 
De woning is vanaf zaterdag 14.00 uur beschikbaar, Vertrek op de laatste zaterdag van de 
huurperiode om 10.00 uur, tenzij anders overeengekomen. 
 
Huurperiode. 
Bij huur per week is de aankomst vanaf zaterdag 14.00 u. tot de volgende zaterdag  10.00 u.  Controle 
en schoonmaken van 10.00 – 14.00 uur.  
Drie weken voor aanvang van de vakantieperiode ontvangt u een huurovereenkomst met daarin 
vermeldt de te betalen huur. Op de huurovereenkomst staat de sleutelprocedure vermeld. 
 
Huursom. 
Van de huursom dient 50 % bij de reservering en 50 % drie weken voor de aanvang van de 
vakantieperiode te worden voldaan. 
Schoonmaakkosten bedragen € 50,00 en zijn in de huursom begrepen. De verschuldigde 
toeristenbelasting is € 1,20 per nacht per persoon.  
Indien men meer weken huurt bedraagt de korting vanaf de tweede week € 75.00 per week 
  
Linnengoed. 
Zelf mee nemen: hoeslakens (eenpersoonsbedden) en dekbedovertrekken. Bedden 200 bij 80 cm.  
Matrassen ca 17 cm dik. Handdoeken en theedoeken. 
Het is niet toegestaan om de bedden te beslapen op de moltons zonder hoeslakens en de dekbedden 
te gebruiken zonder dekbedovertrekken. Kussens moeten worden voorzien van extra sloop. 
 
Aanwezig: 
1 Kindecampingbedje  5 fietsen waarvan 3 damesfietsen. 
KTV: Wasmachine; Droger; Koelkast en Vaatwasser bakoventje en gratis internet 
Eigen parkeerplaats. Bovendien is parkeren voor de bungalow of de directe omgeving mogelijk. 
 
Gebruik  Opstal  en Inventaris. 
Schade aan de opstal of inventaris, door onzorgvuldig gebruik  wordt verhaald op de huurder.               
Serviesgoed en glaswerk dat tijdens het gebruik breekt dient vervangen te worden. 
Bij gebruik van de wasmachine dient men er op toe te zien dat het wasgoed vrij van zand  e.d. is. 
Onnodig energieverbruik dient vermeden te worden.  
 
Eventuele defecten en of schoonmaakklachten dient u te vermelden op de dag van aankomst. Overige 
defecten / vermissingen zullen namelijk bij u in rekening worden gebracht.  
 
Schoonmaak 
U zult de woning op de dag van aankomst netjes en schoongemaakt aantreffen. Hierom verwachten 
wij logischer wijs ook van u dat u de bungalow ook zo achterlaat. U gaat er mee akkoord bij vertrek 
geen afwas / vuilnis e.d. te laten staan. Ook gaat u er mee akkoord de bungalow bezemschoon achter 
te laten. De eindschoonmaak van 50 euro is verplicht.  
 
Indien u de bungalow niet in de juiste staat achterlaat kunnen er extra schoonmaak kosten in rekening 
gebracht worden.  
 
Roken 
Roken in de bungalow is niet toegestaan. Indien buiten wordt gerookt resten in de afvalbak en niet op 
de grond. 
 
Huisdieren. 
Huisdieren zijn niet toegestaan. 
 
Annulerings-reisverzekering. 
Om kosten te vermijden adviseren wij een annulerings-reisverzekering af te sluiten. 
 
Algemeen. 
Van de huurders wordt verwacht dat het vakantiehuis zorgvuldig wordt bewoond. 
Het is niet toegestaan dat meer personen overnachten dan in de huurovereenkomst zijn vermeld. 
Muziek buiten de bungalow is niet toegestaan, teneinde geluidsoverlast bij de buren te voorkomen.   
 
Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen en privé-eigendommen 
tijdens het verblijf in of bij de verhuurde recreatiebungalow en bij het gebruik van de fietsen.  


