
Algemene	  Voorwaarden	  Vakantiehuis	  De	  Ekster	  
	  
Reservering	  
Zodra	  wij	  uw	  reserveringsopdracht	  hebben	  ontvangen,	  ontvangt	  u	  via	  E-‐mail	  of	  
desgevraagd	  per	  post	  de	  bevestiging	  +	  de	  factuur	  tot	  aanbetaling.	  
Pas	  na	  ontvangst	  van	  de	  betaling	  of	  aanbetaling	  inclusief	  de	  borgsom	  is	  de	  
overeenkomst	  tot	  stand	  gekomen	  en	  gaat	  de	  reservering	  in.	  
	  
Annulering	  	  
Mocht	  u	  onverhoopt	  uw	  vakantie	  moeten	  annuleren	  dan	  moet	  u	  ons	  dat	  
schriftelijk	  laten	  weten.	  Hiervoor	  geldt	  het	  volgende:	  Een	  annulering	  dient	  altijd	  
schriftelijk	  te	  gebeuren.	  Hiervoor	  gelden	  de	  volgende	  regels:	  	  
-‐	  bij	  annulering	  tot	  56	  dagen	  vóór	  de	  dag	  van	  aankomst	  wordt	  30%	  van	  de	  
huursom	  in	  rekening	  gebracht.	  	  
-‐	  bij	  annulering	  vanaf	  de	  56e	  dag	  (inclusief)	  tot	  de	  dag	  van	  aankomst	  is	  60%	  van	  
de	  huursom	  verschuldigd.	  
-‐	  bij	  annulering	  vanaf	  de	  14e	  dag	  (inclusief)	  tot	  de	  dag	  van	  aankomst	  is	  100%	  
van	  de	  huursom	  verschuldigd.	  
	  
Borg	  
De	  borgsom	  bedraagt	  250	  euro.	  Deze	  moet	  met	  de	  huurprijs	  mee	  voorruit	  
worden	  voldaan.	  Binnen	  14	  dagen	  na	  vertrek	  wordt	  het	  volledige	  bedrag	  of	  het	  
restant	  in	  geval	  van	  schade	  door	  ons	  op	  uw	  giro/bankrekening	  teruggestort.	  
	  
Betaling	  
Wij	  vragen	  een	  aanbetaling	  van	  30%	  van	  het	  huurbedrag,	  inclusief	  eventuele	  
verplichte	  kosten.	  Dit	  bedrag	  dient	  binnen	  10	  dagen	  na	  factuurdatum	  op	  onze	  
rekening	  ontvangen	  te	  zijn,	  anders	  houden	  wij	  ons	  het	  recht	  voor	  het	  
vakantiehuis	  aan	  een	  andere	  partij	  te	  verhuren.	  	  
Het	  aanbetaalde	  bedrag	  wordt	  in	  mindering	  gebracht	  op	  de	  eindafrekening.	  
	  
Het	  resterende	  huurbedrag	  dient	  minimaal	  6	  weken	  voor	  aankomst	  ontvangen	  te	  
zijn	  op	  onze	  rekening.	  Zodra	  de	  resterende	  huur	  is	  ontvangen	  sturen	  wij	  via	  e-‐
mail	  een	  betalingsbewijs	  
	  
Opzegging	  
De	  Verhuurder	  heeft	  te	  allen	  tijde	  het	  recht	  met	  onmiddellijke	  ingang	  de	  
overeenkomst	  op	  te	  zeggen,	  indien	  bij	  reservering	  persoonsgegevens	  van	  u	  en/of	  
andere	  gebruikers	  onvolledig	  en/of	  onjuist	  worden	  opgegeven.	  In	  een	  dergelijk	  
geval	  vindt	  geen	  restitutie	  plaats	  van	  de	  huursom	  of	  een	  gedeelte	  daarvan.	  
	  
Aansprakelijkheid	  
De	  huurder	  en	  degene	  die	  hem/haar	  vergezellen	  zijn	  hoofdelijk	  aansprakelijk	  
voor	  alle	  verlies	  of	  schade	  die	  voor	  “Vakantiehuis	  De	  Ekster”	  of	  derden	  ontstaat	  
direct	  of	  indirect	  ten	  gevolgen	  van	  het	  verblijf.	  	  
Eventuele	  schade	  welke	  het	  bedrag	  van	  de	  borgsom	  overschrijdt	  zal	  bij	  u	  in	  
rekening	  worden	  gebracht.	  Wij	  adviseren	  u	  een	  reis-‐	  en	  annuleringsverzekering	  
af	  te	  sluiten	  
	  
Verblijf	  
U	  kunt	  in	  uw	  vakantiewoning	  op	  de	  eerste	  dag	  vanaf	  15.00	  uur.	  Voor	  vertrek	  
geldt	  op	  of	  voor	  10.00	  uur	  van	  de	  laatste	  dag.	  Uitzonderingen	  hierop	  zijn	  het	  
Paas-‐	  en	  Pinksterweekend	  en	  eventueel	  aanvullende	  (schriftelijke)afspraken.	  



	  
Roken	  
Roken	  is	  niet	  toegestaan	  in	  het	  vakantiehuis.	  	  
	  
Huisdieren	  
Huisdieren	  zijn	  gedurende	  het	  verblijf	  niet	  toegestaan.	  
	  
Klachten	  
Defecten,	  storingen	  en	  klachten	  dient	  u	  zo	  spoedig	  mogelijk	  aan	  ons	  kenbaar	  te	  
maken	  zodat	  wij	  gelegenheid	  hebben	  deze	  zo	  spoedig	  mogelijk	  te	  verhelpen	  
	  
Onze	  verantwoordelijkheid	  
Wij	  zorgen	  voor	  het	  tijdig	  en	  in	  schone	  staat	  ter	  beschikking	  stellen	  van	  de	  
vakantiewoning	  conform	  de	  beschrijving	  en	  eventueel	  aanvullende	  afspraken	  
en/of	  informatie	  die	  bij	  de	  boekingsbevestiging	  zijn	  meegeleverd.	  Eventuele	  
wijzigingen	  in	  relatie	  tot	  de	  boeking	  die	  van	  aanzienlijke	  invloed	  kunnen	  zijn	  op	  
uw	  vakantiebeleving	  worden	  door	  ons	  vooraf	  aan	  u	  gecommuniceerd.	  	  
	  
Algemeen	  
Kennelijke	  druk-‐	  en	  zetfouten	  binden	  verhuurder	  niet.	  Met	  deze	  algemene	  
voorwaarden	  vervallen	  alle	  voorgaande	  publicaties.	  
	  
Tot	  Slot	  
Wij	  wensen	  u	  een	  fijne	  vakantie	  in	  ons	  vakantiehuis!	  
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