Bijlage huurovereenkomst Joossesweg 65 te 4361 KH Westkapelle.
Op onze website www.joossesweg65.nl vindt u uitgebreide informatie over ons vakantiehuis.
Disclaimer:
- Het vakantiehuis kan alleen gehuurd worden voor vakantiedoeleinden. Huren voor het
onderbrengen van personeel is niet mogelijk.
- Het is niet toegestaan met meer personen te overnachten dan in de huurovereenkomst is
vermeld.
- Roken in het vakantiehuis is niet toegestaan.
- Honden en/of andere huisdieren zijn niet toegestaan in de bungalow.
Schoonmaak:
Mevrouw Carla Janisse verzorgt al vele jaren ons vakantiehuis zodat u een schoon vakantiehuis
aantreft.
Om dit voor de volgende verhuur mogelijk te maken verwachten wij bij uw vertrek het volgende:
- Het vakantiehuis bezemschoon achter laten
- Vuilnisbakken zijn leeg
- Geen vuil vaatwerk aanwezig en de vaatwasser is leeg.
Verdere informatie:
Zelf meebrengen:
- Hoeslakens dekbedovertrekken afm. Bedden 200 x 80 x ca. 16 cm
- Handdoeken.
Betalen huurprijs:
50 % bij reservering en 50 % drie weken voor aanvang van de vakantie.
Bankrekeningnummer: NL 03 RABO 0377 0855 61 t.n.v. R.vd.Scheur.
Sleutelprocedure:
Na ontvangst van de laatste huurtermijn ontvangt een sleutel van de brievenbus. In de brievenbus
van het vakantiehuis is de sleutel van de voordeur
.
In de deur van het vakantiehuis zit een veiligheidsslot. Zowel voor openen als sluiten de deurkruk
eerst omhoog bewegen en daarna de sleutel draaien.
De sleutel van de brievenbus na aankomst terug zenden in bijgesloten enveloppe naar volgende
adres: R.v.d.Scheur, valleistraat 91, 3902zb, Veenendaal
Waarborg:
Mocht er een waarborgsom betaald zijn wordt deze terugbetaald als er geen schade aan
inventaris en vakantiehuis is vastgesteld
Onderhoud tuin/gazon:
De heer Janisse verzorgt het onderhoud van de tuin. Het kan zijn dat tijdens uw verblijf het gazon
wordt gemaaid. Hij houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de aanwezige gasten en wij vragen
hiervoor uw begrip.

Wij wensen u een plezierig verblijf in onze bungalow
Met vriendelijke groet, Rijk & Maartje
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Op onze website www.joossesweg65.nl vindt u uitgebreide informatie over ons vakantiehuis.

Regeling omtrent annuleringen
Wij hopen natuurlijk dat uw gerserveerde verblijf ten allen tijden door kan gaan. Mocht dit niet het
geval zijn, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten zodat dit voor beide partijen niet tot
onnodige extra kosten zal leiden.
Wanneer u uw reservering tijdig annuleert zijn hier voor u logischerwijs geen kosten aan
verbonden. Een tijdige annulering is minstens 2 maanden voor de aanvang van uw verblijf.
Mocht u onverhoopt uw annlering later dan deze periode doorgeven zijn wij genoodzaakt kosten
in rekening te brengen. Deze kostenberekening is als volgt:
Periode van opzegging:
2 t/m 1 maand
1 maand t/m 2 weken
2 weken t/m aanvang

75% van de totale huursom retour aan huurder
45% van de totale huursom retour aan huurder
0% van de totale huursom retour aan huurder
Overige percentage van huursom wordt uitgekeerd aan verhuurder
ter vergoeding van onkosten

Bijlage huurovereenkomst
Joossesweg 65 te 4361 KH
Westkapelle.
Prijzen:
In de prijslijst hiernaast leest u de prijzen
zoals wij deze hanteren voor ons vakantieseizoen van 2023.
Deze tarieven zijn INCLUSIEF: schoonmaak
en EXCLUSIEF: toeristenbelasting en 100,borg.
De bovengenoemde borg krijgt u terug
wanneer uw verblijf is verlopen volgens de
huurvoorwaarden en er tijdens de
eindinspectie geen schade is aangetroffen.
Mocht er tijdens uw verblijf schade ontstaan
die hoger is dan de borg van 100,- door uw
toedoen dan gaat u akkoord met een
volledige vergoeding van deze schade a.d.h.v.
de acceptatie van deze huurvoorwaarde.

Contactgegevens

Wij zijn te bereiken via de volgende manieren:
E-Mail: info@joossesweg65.nl
Telefoon: 0318 516932 / 06 19382877
Whatsapp: 06 19382877
Facebook: @joossesweg65

Review

Wij horen graag van u hoe u uw verblijf heeft ervaren!
Review ons: uw review achterlaten

Facebook

Wij posten regelmatig informatie over de bungalow, de
joossesweg & leuke kortingsacties op onze facebook. Om
hiervan niks te missen:

Like ons op facebook!

