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HUURVOORWAARDEN
APPARTEMENTENBOERDERIJ NIEUWESLUIS
De huurvoorwaarden hebben betrekking op:
Het appartement “TULP”, studio “HORTENSIA” en studio “ROOS”, gelegen in de woonboerderij te Nieuwesluis
17, te 1766 GA Wieringerwaard, Noord Holland.
Het gehuurde is volledig gemeubileerd en voorzien van privé badkamer en keuken.
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Reserveringen
Het gehuurde is uitsluitend bestemd voor vakantieverblijf.
Prijzen zijn inclusief boekingskosten.
Prijzen
U bent aan verhuurder verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld op de factuur van de
reservering.
Naast de huur bent u ook verschuldigd de bijdrage in de schoonmaakkosten en de borg.
De borgsom wordt binnen 2 dagen na uw vertrek teruggestort onder aftrek van eventuele kosten die
voor uw rekening komen.
De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend.
De huurprijs is:
§
inclusief boekingskosten
§
inclusief BTW
§
inclusief toeristenbelasting
§
inclusief het normaal gebruik van elektra en water.
Betalingen
Voor alle boekingen geldt een aanbetaling van 50% (zoals op de factuur vermeld) van het
totaalbedrag, te betalen binnen 3 werkdagen.
Het resterende bedrag dient u 6 weken voor aankomst te voldoen.
Bij boekingen binnen 6 weken voor de aankomstdatum, dient het gehele bedrag binnen 3 werkdagen
na ontvangst van de bevestigingsfactuur op de rekening van de verhuurder van de verhuurder te zijn
bijgeschreven.
De huurovereenkomst wordt ontbonden indien de huurder de aanbetaling niet binnen 5 dagen na
verzending van de huurovereenkomst aan de verhuurder zal hebben voldaan.
Rechten en plichten van de verhuurder
Verhuurder heeft zich verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat
aan huurder op te leveren.
De te huren woonruimte is volledig gemeubileerd en gestoffeerd. Er is/zijn voldoende linnengoed (cq.
beddengoed), keukendoeken, handdoeken en badlakens voor gebruik aanwezig.
Verhuurder heeft op zijn kosten voor het gehuurde met inventaris, mede ten behoeve van de huurder,
een deugdelijke brandverzekering afgesloten.
Rechten en verplichtingen huurder
Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen
doen overnachten dan bij deze overeenkomst overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming
van de verhuurder.
De huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes en proper bewonen,
waarbij hij/zij aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde, inclusief schade of verlies van (een deel
van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij de huurder aannemelijk maakt, dat de
schade aan hem/haar, zijn/haar gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het
schadebedrag wordt in mindering gebracht, het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt
uitgekeerd.
Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de daarin bevindende
inventaris ‘bezem’schoon op te leveren, waarbij het beddengoed is afgehaald.
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5.4

De barbecue in de tuin is, in overleg, vrij te gebruiken. Deze dient direct na gebruik schoongemaakt te
worden.
Roken in de woning is niet toegestaan.
Huisdieren mogen niet worden meegebracht.
Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen
beroep of bedrijf mogen uitoefenen.
Het is niet toegestaan in het huurobject andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken
dan die welke daarin door verhuurder zijn beschikbaar gesteld of geplaatst.
Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan andere
bewoners in de omgeving.
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Bad- en bedlinnen
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Indien gewenst ontvangt u wekelijks schoon bad-, bed-, en keukenlinnen.
Gebruik wasmachine
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Kosten voor het gebruik van de wasmachine bedragen € 2.- per beurt, inclusief wasmiddelen. Kosten
voor de droger zijn € 1.- per beurt.
Algemene bepalingen

8.1

Het ter beschikking stellen van het huurobject aan de huurder geschiedt door overhandiging van twee
huissleutels (buitendeur en woonruimte), door de beheerder/verhuurder, uitsluitend nadat de volledige
huursom aan de verhuurder is voldaan.
Eventuele klachten met betrekking tot het gehuurde dienen direct bij de aanvang van de huurtermijn
met de beheerder en/of verhuurder te worden opgenomen, om zo de beheerder en/of verhuurder in de
gelegenheid te stellen een en ander zo mogelijk op te lossen. De huurder is verplicht die stappen te
ondernemen die van hem/haar verlangd kunnen worden om mogelijke schade te beperken.
De verhuurder is, tenzij dit aan zijn/haar opzet of grove schuld is te wijten, niet aansprakelijk voor
diefstal, beschadiging, letsel en/of ongevallen met betrekking tot goederen of personen, veroorzaakt
tijdens of ten gevolge van het verblijf in de gehuurde accommodatie.
Huurder wordt geadviseerd waardevolle spullen als geld, sieraden, paspoorten, etc. in de aanwezige
kluis te bewaren.
Huurder is verplicht om, bij het verlaten van de woning, ramen en deuren zorgvuldig te sluiten.
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Aankomst en vertrek

9.1
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De huuringang start op de dag van aankomst ’s middags vanaf 16.00 uur.
De huur eindigt op de dag van vertrek ’s morgens voor 10.00 uur.

10 Annuleren
10.1

	
  

Bij annulering door huurder, tot 30 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten
50% van de totale huursom, exclusief de borg.
Bij annulering tot 7 dagen voor aankomstdatum, zijn de kosten 90% van de huursom.
Bij annulering na 7 dagen voor de aankomstdatum, bedragen de annuleringskosten 100% van de
huursom, exclusief de borg.
Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.
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