Onze verhuurvoorwaarden
1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de huurprijzen van onze accommodaties all-inn, met
uitzondering van:
-de maanden oktober tot april: de verbruikerskosten van energieverbruik € 5 per dag ;
-huisdierkosten € 15,00 (indien van toepassing)
- Schoonmaakkosten 50,00, is verplicht. Indien u de woning spik en span achter laat kan dit
teruggestort worden! (ter beoordeling beheerder!)
2. Wij rekenen altijd een borgsom van € 50,00 bovenop de huurprijs. Als u de accommodatie
schoon en netjes achterlaat, krijgt u deze weer teruggestort na uw verblijf. Indien dit niet
(voldoende) het geval is, of er is schade of vermissing ontstaan, dan wordt dit van deze borg
ingehouden.
3. U kunt bij ons het volgende bijhuren:
-Kinderbedje, box of kinderstoel: € 10 per item per boeking
-Bedlinnen: incl. hand- en badlinnen € 10, anders zelf meenemen
-Fietsen: € 8,50 p.p. per dag, € 15 voor midweek/weekend, € 32,50 voor een week,
elektrische fiets € 20 per dag, € 50 per midweek en € 90 per week.
4. U dient de volgende zaken bij uw reservering aan ons te melden:
-Als u met meer personen komt dan het aantal bedden in de accommodatie;
-Als u wilt roken of een huisdier mee wilt nemen;
-Als u verder speciale wensen heeft omtrent de accommodatie of uw verblijf
5. Op het park geldt een parkreglement. U dient hiervan kennis te nemen en u hieraan te
houden. Een exemplaar van dit reglement kunt u vinden in de informatiemap in de
accommodatie.
6. Na uw reservering dient u een aanbetaling te doen van 25 % van het factuurbedrag.
Uiterlijk vier weken voor aanvang van uw verblijf dient u het restbedrag voldaan te hebben. U
ontvangt hiervoor een factuur bij uw bevestiging.
7. U kunt bij ons geen annuleringsverzekering afsluiten. Annulering in overleg, wij garanderen
geen teruggave van de al betaalde huursommen. Wij proberen in geval van annulering
gezamenlijk tot een bevredigende afspraak te komen.
8. De huurperioden zijn als volgt:
-Week: Vrijdag 15.00 uur tot vrijdag 10.30 uur (Zaterdag idem)
-Midweek: Maandag 15.00 uur tot vrijdag 10.30 uur
-Weekend: Vrijdag 15.00 uur tot maandag 10.30 uur
9. Wij gaan uit van een persoonsgerichte service. Wilt u iets weten wat niet vermeld staat in
onze voorwaarden, neemt u dan gerust contact met ons op.

