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Huurvoorwaarden  
  
Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op Villa 16 (Lange Zuiderweg 150-16 in 
Voorthuizen)  
  
Reserveren 
U kunt bij ons zowel telefonisch als per e-mail een reservering maken. Wij bevestigen uw 
reservering binnen 48 uur per e-mail.  
 
Betaling 
Binnen een week na de bevestiging van uw reservering ontvangt u van ons een factuur.  
Wij vragen u om 25 % van de totale huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum aan 
ons over te maken. De restantbetaling, 75 % van de totale huursom incl. waarborg moet 
uiterlijk 2 maanden voor aankomst betaald zijn.   
 
Indien u reserveert binnen 2 maanden voor de aankomstdatum vragen wij u het totale 
factuurbedrag in één keer aan ons over te maken.    
  
Wij behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren indien u zich niet 
houdt aan genoemde betalingstermijn(en). Dit ontslaat u niet van uw 
betalingsverplichtingen.  
  
Borg 
U dient voor het verblijf in Villa 16 een borgsom van €150,- te betalen, bij gebreke 
daarvan zal de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden 
beschouwd. De borgsom dient 2 maanden voor aankomst betaald te zijn, tenzij dit in 
overleg met ons anders is bepaald. Na afloop van het verblijf in het vakantiehuis worden 
eventueel geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantiehuis 
aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom 
binnen 10 dagen teruggestort op uw rekening. 
  
Annulering 
Indien u tot annulering besluit, om welke reden dan ook, bent u ons schadeloosstelling 
verschuldigd. Deze bedraagt bij annulering tot: 

 3 maanden voor aankomstdatum: 25% van de totale huursom 
 2 maanden voor aankomstdatum: 50% van de totale huursom 
 1 maand voor aankomstdatum: 75% van de totale huursom 
 binnen 1 maand voor aankomstdatum: 100% van de totale huursom 

 
In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd. 
 
 
 



 

 
2 

 
Aankomst en vertrek 
Bij aankomst ontvangt u de sleutels van het vakantiehuis van ons en bij vertrek levert u 
deze weer bij ons in.  Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15.00 uur 
gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 
10.00 te hebben verlaten. In overleg en tegen een geringe vergoeding zijn andere tijden 
eventueel mogelijk. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, 
worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we 
12 maanden voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen 
kan alleen op uw kosten. 
  
Overige bepalingen 
Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Verblijf van meer personen in een 
vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor die woning 
geldende maximale aantal, is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, en 
kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder 
restitutie van huurgelden. 
 
Naleving huurvoorwaarden 
De verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te 
controleren en te inspecteren. 
  
Indien huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoeker(s) de 
verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels, de aanwijzingen van de 
verhuurder c.q. zijn waarnemer of de overheidsvoorschriften ondanks eventueel 
voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en 
wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de 
verhuurder niet kan worden gevergd, dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de 
verhuurder of de door hem aangewezen waarnemer het recht de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang op te zeggen, en de huurder en medehuurders de toegang tot de 
woning te ontzeggen, zonder restitutie van huurgelden. Hiertoe behoort met nadruk het 
onnodig veroorzaken van overlast! 
  
Schade en gebreken 
U wordt aangeraden bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren 
op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert moet u deze 
direct aan de beheerder van het huis melden. Indien de schade door uw toedoen is 
veroorzaakt en/of niet het gevolg is van normaal gebruik of slijtage, brengen wij u de 
reparatie- of vervangingskosten in rekening. 
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Aansprakelijkheid 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor: 

 Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van uw 
verblijf in Villa 16. 

 Het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, 
nutsvoorzieningen en of voorzieningen van Villa 16. 

 Calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen 
veronaangenamen. 

 De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het 
vakantiehuis, de tuin en de inrichting (binnen en buiten) daarvan, en/of 
eigendommen van het huis, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van 
uzelf of van derden die zich met uw toestemming in en om het huis bevinden. 

  
Toepasselijkheid van de huurvoorwaarden 
Indien de huurovereenkomst is ontstaan (dat is het geval zodra wij uw boeking hebben 
bevestigd; het nemen van een optie valt hier niet onder) gaat u akkoord met de 
huurvoorwaarden. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de 
overeengekomen periode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


