Belangrijke informatie voor o.a. aankomst en vertrek:
Parkeren
U kunt uw auto op de boulevard parkeren. Vergeet niet iets in de parkeermeter te doen, anders kunt u bekeurd
worden!
-Voor parkeren in de parkeergarage van het Zeehospitium (vlakbij) kunt u bij ons een parkeerpas huren (1 per
huisje) à € 4,00 voor een weekend, € 8,00 voor een midweek en € 12,00 voor een week.
Let op: Het ontbreken van het pasje kost € 50,00!
-Voor parkeren op de boulevard geldt het tarief van de parkeerautomaat.
Betaald parkeren op de boulevard is van 10.00 uur tot 22.00 uur van maandag t/m zaterdag. Zondag is (nog)
vrij parkeren in Katwijk.
Inchecken
-Inchecken kan vanaf 15:00 uur
-U checkt in aan de bar van Strandpaviljoen “Willy Zuid” (naast de strandhuisjes).
-U kunt een tafel in het restaurant reserveren voor diner.
-U ontvangt de sleutel en daarna rijden wij met u naar de boulevard om de bagage over te laden en bij uw
huisje te bezorgen.
i.v.m. evt. drukte in de keuken kunnen wij tussen 17.30 en 20.30 uur geen bagage rijden!
Uitchecken
Op de vertrekdag wordt het huisje om 10.00 uur ’s morgens schoongemaakt!
-Eventueel gehuurde handdoeken en afgehaald beddengoed graag in een kussensloop doen.
-Vuilnis en lege ﬂessen moeten uit het huisje en in de speciale ronde vuil- en glascontainers achter het paviljoen gebracht zijn.
-Alle bagage dient ingepakt en verzameld te zijn (op de veranda of op de picknicktafel).
-De sleutel en parkeerpas moeten ingeleverd worden bij het uitchecken en controle van het huisje. Hier vindt
ook de verrekening van de evt. kosten plaats.
-De bagage rijden wij van het huisje naar uw auto op de boulevard. I.v.m. evt. drukte in de keuken kunnen wij
bij vertrek eerder, tussen 17.30 en 20.30 uur niet uitchecken en geen bagage rijden!
*NIET TOEGESTAAN is:
- roken in het huisje!!
- barbecueën of open vuur!
- overlast/ luide muziek, feestjes!
- eigen bbq / bakplaten/ kookapparaten meenemen!
- luchtbedden in de huisjes i.v.m. blijvende verkleuring van het pvclaminaat. Vervanging wordt vergoed door de
huurder
- op het looppad zitten.
- in de duinen spelen.
- parasol als windscherm gebruiken (gaat stuk en wordt verrekend).
Wij wensen u een zonnig en prettig verblijf!

Algemene voorwaarden:
Van Willy Zuid Strandhuisjes BV. gevestigd te Katwijk (zh), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden
onder KvK nr 27316536.
De algemene zijn van toepassing op het huren en reserveren van strandhuisjes, strandvak 1A te Katwijk aan
Zee.
1. Bevestiging en inhoud van het huurcontract.
Er kan uitsluitend via de website www.willyzuid.nl één of meerdere huisjes tegelijk (voor dezelfde periode)
geboekt worden. Er kunnen geen huisjesnummers geboekt worden.
De minimale leeftijd om een huisje te boeken is 21 jaar. Groepen jongeren worden niet toegestaan.
Bij een niet juist ingevulde boeking komt de boeking te vervallen.
Een strandhuisje is voor maximaal 5 personen! (luchtbedden kunnen niet op de vloer i.v.m. zie punt 4.6).
2. Prijzen en betaling.
2.1 Prijzen zijn exclusief:
-‘Pakketten’ zoals; keukenpakket, handdoekenpakket, dekbedpakket p.p. (incl. dekbed!), campingbedjepakket.
-eindschoonmaak, -administratiekosten , en -verblijfstoeslag. Prijzen zijn inclusief BTW, water en elektra.
2.2 Bij de prijs is geen schadeverzekering, annuleringsverzekering of reisverzekering inbegrepen.
U wordt geadviseerd deze zelf af te sluiten. Wij besteden het uit bij ‘de Europeesche’.
2.3 De betaling van het huurbedrag dient u binnen de gestelde termijnen te betalen.
Bij de laatste termijnbetaling is de reservering deﬁnitief.
U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer IBAN: NL21 INGB 0004 9835 02
en BIC INGBNL2A (voor buitenlandse betalingen)
ten name van Willy Zuid Strandhuisjes B.V. en onder vermelding van het factuurnummer.
2.4 Bij een niet tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd de reservering te annuleren.
2.5 Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van
kracht (zie punt 5).
3. Rechten en plichten van de huurder.
3.1 De dag, datum en het tijdstip van verhuur
De strandhuisjes zijn te huur; per weekend, midweek, week .
In het hoogseizoen (juli, augustus) alleen per week .
De aankomst is vanaf 15:00 uur en vertrek voor 10:00 uur.
3.2 Er is maximaal 1 hond per verblijf toegestaan (à € 10,00 per dag) conform de hondenregels van de huisjes
(zie informatie) en de hondenregels van de gemeente Katwijk (zie website gemeente Katwijk zh).
3.3 De huurder dient zich te houden aan de huisreglementen, die opgenomen zijn in de informatiemap van de
strandhuisjes.
3.4 De strandhuisjes en de omgeving dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt.
3.5 In de strandhuisjes is het verboden te roken!, wierook te branden en te bakken op een bakplaat.
Zelf apparaten meenemen is niet toegestaan i.v.m. de stroomvoorziening.
Open vuur, barbecueën e.d. zijn op last van de brandweer nergens toegestaan.

3.6 Er mogen geen luchtbedden en gekleurde kleden op de vloer gelegd worden i.v.m. het aantasten en
blijvend verkleuren van de vloer, welke dan vergoed dient te worden door de huurder.
3.7 De huurder heeft de plicht ‘als goede huisvader’ zorg te dragen voor het strandhuisje.
3.8 Tijdens het gebruik van het strandhuisje is de huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde
strandhuisje, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door
eigen toedoen en/of door medegebruikers/derden, geheel door de huurder vergoed dienen te worden,
terstond en aan de verhuurder. Ook voor eventuele bijkomende kosten. De verhuurder is bij voorbaat
gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet
naar behoren is verrekend.
4. Annulering of wijzigen boeking door huurder.
Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.
4.1 Nadat u uw reservering heeft bevestigd kunt u aanklikken of u een annuleringsverzekering wilt afsluiten bij
‘de Europeesche’. U kunt ook zelf een annuleringsverzekering afsluiten bij uw eigen verzekeringsmaatschap
pij.
4.2 Een annulering door de huurder dient te allen tijden per e-mail te worden bevestigd op info@willyzuid.nl
onder vermelding van de reserveringsnaam, huurperiode en het reserverings-/factuurnummer.
4.3 Bij annulering stelt u ook de maatschappij op de hoogte waar u een annuleringsverzekering heeft
afgesloten. Zij regelen de annulering verder. Vraag hen naar de voorwaarden.
4.4 Bij annulering zonder annuleringsverzekering vindt geen restitutie plaats.
Bij een geldige reden tot annuleren kunt u zich wenden tot de verzekeringsmaatschappij waar u een
annuleringsverzekering heeft afgesloten.
4.5 Indien u later aankomt of eerder vertrekt tijdens uw verblijf wordt er geen restitutie verleend.
4.6 Voor het wijzigen van een boeking rekenen wij € 25,00 administratiekosten.
5. Annulering en contractopzegging door verhuurder.
5.1 De verhuurder kan voor de huuringang het huurcontract annuleren of opzeggen:
a) Per onmiddellijke ingang indien de huurder door zijn gedrag anderen in gevaar brengt of zich anderszins
storend gedraagt. Of bij gebleken onjuistheid van de opgegeven gegevens, voor zover dit nadelige gevolgen
heeft voor strandhuisjes Willy Zuid.
b) Per onmiddellijke ingang wanneer het huurcontract geen doorgang kan vinden wegens oorzaken van overmacht die het verblijf van huurders in het strandhuisje verstoren of in gevaar brengen.
5.2 Zegt de verhuurder het contract op door bepaling 5.1.a, dan dient de huurder de volledige huurprijs te
betalen. Zegt de verhuurder het contract op door bepaling 51.b voor huuraanvang dan worden alle reeds
betaalde huurbedragen terstond geretourneerd. Verdere aanspraken op vergoeding zijn uitgesloten.
Zegt de verhuurder het contract op door bepaling 5.1.b tijdens de huurperiode, dan krijgt de huurder een
evenredig deel van het huurbedrag terug overeenkomend met de periode dat het huurcontract niet nagekomen is.
6 Aansprakelijkheid van verhuurder.
6.1 Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel
personen, van welk aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in een van de strandhuisjes.

6.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in dienstverlening of gebreken bij door derden verleende
diensten.
6.3 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor incidentele storingen aan bijvoorbeeld de apparatuur, voor
natuurschade of klimatologische veranderingen.
6.4 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties, zoals oorlog, stakingen, militaire oefeningen,
natuurgeweld, noodweer en dergelijke.
7. Overigen.
7.1 Op de verhuurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
7.2 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle eerdere publicaties.

Willy Zuid Strandhuisjes BV
Boulevardzeezijde 51
2225 BB Katwijk (ZH)

E-mail: info@willyzuid.nl
Website: www.willyzuid.nl

Tel.: 071-4013733
Mob.: 06-51817467

