
Huurvoorwaarden  

• Boeking/Betaling  
Dit is hoe het werkt: U wacht bij het maken van een boeking op de 
bevestiging,  maakt daarna de aanbetaling per omgaande over en de boeking 
staat vast.  Ontvang ik geen aanbetaling, vervalt de boeking. Met het voldoen 
van de  (aan)betaling van de huursom bevestigt u de algemene 
huurvoorwaarden te  hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. Controleer 
voor het maken van de  boeking de beschikbaarheid bij Wagenborg 
Passagiersdiensten om teleurstellingen  te voorkomen. Wij nemen alleen 
reserveringen in behandeling van personen die 18  jaar of ouder zijn, 
reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn niet  geldig.  

• Annuleren  
Bent u genoodzaakt de boeking te annuleren om wat voor reden dan ook 
dient u dit schriftelijk aan mij te melden. Aanbetalingen worden bij annulering 
niet  geretourneerd, mits dit 2 maanden voor aankomst is betaald u 30% , Ik 
raadt u aan een annuleringsverzekering af te sluiten bij  uw bank of 
verzekeraar.   

• Aankomt/vertrektijden  
Inchecken kan vanaf 14.30 uur en uitchecken voor 10.00 uur (mits 
anders is  afgesproken).  

• Vertrek/(eind)schoonmaak  
De huurder dient bij vertrek de accommodatie netjes achter te laten. Dit 
betekend  het afval in de daarvoor bestemde kliko deponeren, alles wat 
gebruikt is weer  schoon schoonmaken/terugzetten, het bedlinnen verzamelen 
en de accommodatie  bezemschoon achterlaten.  

• Huisdieren  
Op afspraak zijn honden toegestaan.  

• Parkeergelegenheid  
Voor de auto’s zijn er parkeerplaatsen naast de accommodatie, hier 
kunt u  kosteloos gebruik van maken.  

• Geluidshinder  
Het is niet toegestaan omwonenden en/of huurders van de andere 
appartementen  hinder of last te bezorgen.  het geluidsniveau zo beperkt te 
worden dat niemand  anders hier hinder van zal hebben. 

• Roken/vuur  
Roken is niet toegestaan in het appartement. Barbecueën is alleen 
toegestaan op de daarvoor bestemde plek. 

• Linnengoed  
Linnengoed verplicht huren Het huren van (extra) linnengoed via de beheerder 
is eventueel ook mogelijk.  




