Huurovereenkomst Trekkershut/Blokhut de Zeemeeuw
Wij sturen u hierbij het huur contract en het huurformulier waarvan wij van beiden één exemplaar graag binnen 8 dagen ingevuld en
ondertekend retour willen ontvangen. Na ontvangst van het het huurcontract is de reservering definitief en ontvangt u een bevestiging
met daarop het over te maken bedrag.

Algemene informatie:
in de prijs is inbegrepen:
- huur blokhut/trekkershut met 2 personen ( De afmeting van de blokhut is 3 bij 4 meter ).
- 1 autoparkeerplaats (op de parkeerplaats van de camping)
- toeristenbelasting
- 1 wificode

Wat u dient te weten voor het reserveren:
-

De aankomst is tussen14.00 uur en 16.30 en van 18.30 tot 19.00 uur , ( wij eten van 16.30 tot 18.30 uur).
Roken in de blokhut is niet toegestaan.
Het vertrek is voor 11.00 uur. Heeft u nog huisvuil buiten de vuilnistijden dan kunt u deze deponeren naast de receptie.
Het chalet dient schoon en onbeschadigd opgeleverd te worden.
Huisdieren zijn niet toegestaan op de camping of in de blokhut.
De camping kent een nachtrust vanaf 23.00 uur, bij het niet volgen van het campingreglement is
de camping eigenaar gerechtigd om u van de camping te verwijderen. (reglement staat op het huurformulier).
- De camping is zo autovrij mogelijk, dit betekent dat u uw auto niet mee naar de blokhut mag nemen. De auto
kan op de parkeerplaats van de camping worden neergezet (afgesloten van 23.00 t/m 7.00 uur).
- In de blokhut is geen toilet en douche aanwezig, u kunt gebruik maken van het naastgelegen toiletgebouw.
Voor de douche heeft u douchemunten nodig deze kunt u kopen bij de receptie.

Schoonmaak van de blokhut:
De huurder dient de blokhut na afloop van de huurperiode schoon op te leveren, indien er tijdens de huurperiode schade
is gemaakt, vermissingen zijn, wordt dit verrekend met de borgsom. Eveneens rekenen wij 25 euro schoonmaakkosten
indien de blokhut niet schoon is.

Betaling:
Huur:

Borgsom:

Annulering:

50% van de huursom dient binnen 7 dagen na de bevestiging te worden per bank
overgemaakt te worden naar bankrekeningnr. Rabobank NL65RABO0383621178 tnv camping de
duindoorn onder vermelding van de reserveringsnaam een aankomstdatum blokhut/trekkershut de
Zeemeeuw.
De borgsom van € 100,00 dient contant bij aankomst voldaan te worden. De huurprijs is
exclusief de borgsom, de borgsom wordt bij vertrek contant terugbetaald, eventuele
schade of vermissingen worden in eerste instantie met de borg verrekend.
U dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij annulering hanteren wij de volgende
voorwaarden: annuleringen kunnen alleen per mail gedaan worden.
Bij annulering tot 30 dagen voor aankomst bent u 15% van het huurbedrag verschuldigd,
Bij annulering tot 14 dagen voor aankomst bent u 25% van het huurbedrag verschuldigd,
Bij annulering tot 8 dagen voor aankomst bent u 40% van het huurbedrag verschuldigd,
Bij annulering binnen 8 dagen voor aankomst bent u 100% van het huurbedrag verschuldigd.

Aldus akkoord:

(handtekening)_____________________

Naam huurder:

_________________________________

Adres:

_________________________________

Postcode & Woonplaats

_________________________________

E-mailadres:

_________________________________

Huurperiode:

van (datum) _________________ t/m (datum) ________________________

Aantal personen:

_____________________

Graag dit huurcontract ondertekend retour sturen naar:

Blokhut de Zeemeeuw plaats 95.
Camping de Duindoorn
Badweg 40
1976 BZ IJmuiden
Of per mail: camping@duindoorn.nl

Huurformulier Blokhut de
Zeemeeuw
Dit formulier graag afgeven aan de receptie.

Aankomst:

_____________________ (datum)

Vertrek:

_____________________ (datum)

Wij verblijven met _____ personen

Kenteken auto: ______________

Namen personen:
1. ______________________

Geboortedatum:
___________________

2. ______________________

___________________

3. ______________________

___________________

4. ______________________

___________________

in de huurprijs is inbegrepen:
- autoparkeerplaats (1x)
- toeristen-/milieubelasting
- Wificode ( 1x)

Niet inbegrepen meer dan 2 personen, a € 8,50 per persoon per overnachting.
Gegevens huurder:
Naam: _____________________________

Kenteken auto:______________________

Adres:______________________________

Postcode: _________________________

Woonplaats:_________________________

Land: ____________________________

Tel.nr.______________________________

Wat u dient te weten voordat u komt:
- Honden zijn niet toegestaan op de camping.
- Roken in de blokhut is niet toegestaan.
- De camping kent een nachtrust vanaf 23.00 uur, bij het niet volgen van het campingreglement is
de camping eigenaar gerechtigd om u van de camping te verwijderen.
- De camping is zo autovrij mogelijk, dit betekent dat u uw auto niet mee naar de blokhut mag nemen.
De auto kan op de parkeerplaats van de camping worden geparkeerd (afgesloten van 23.00 t/m 7.00 uur).
- Uw bezoek is welkom tot 23.00 uur. Bezoekers parkeren hun auto buiten de camping.
- Bij de receptie van de camping kunt u fietsen huren en daarbij krijgt u een mooie fietsroute.
- Beddengoed, handdoeken e.d. dient u zelf mee te nemen de afmeting van de bedden zijn 90x200 cm.
- Aanwezig op de camping zijn een wasserette, winkel, restaurant, speeltuin.
- In de blokhut is geen toilet en douche aanwezig, u kunt gebruik maken van het naastgelegen toiletgebouw.
Voor de douche heeft u douchemunten nodig deze kunt u kopen bij de receptie.

Handtekening huurder:
____________________________

