RESERVERINGSVOORWAARDEN
Reserveringen kunnen mondeling of schriftelijk worden opgegeven bij H.P. van
Asselt, De Sikkel 12, 7908 NG HOOGEVEEN of bij diens plaatsvervanger. De
reservering wordt daarna schriftelijk bevestigd.
Reservering houdt in, dat huurder en verhuurder zich aan de volgende voorwaarden
onderwerpen:
1. Binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging doet de huurder
een aanbetaling van 1/3 van de huursom. Het restant dient uiterlijk 30 dagen
voor het begin van de huurperiode te worden voldaan.
2. Linnengoed wordt door de verhuurder niet verstrekt, tenzij anders is overeengekomen.
3. De bungalow mag door maximaal 5 volwassen personen gebruikt worden. Alleen
in overleg kan een huisdier worden toegestaan.
4. De huurder verplicht zich het gehuurde bij vertrek in goed verzorgde staat achter
te laten. Beschadigingen en zoekgeraakte voorwerpen tot de inventaris behorend
dienen te worden vergoed. Ernstige beschadigingen dienen onverwijld aan de
verhuurder te worden gemeld.
5. De huurperiode omvat de periode zoals vermeld op de bevestiging, op de dag
van aankomst vanaf 15.00 uur tot op de dag van vertrek om 10.30 uur.
6. De huurder kan de reservering tot 2 kalendermaanden voor het begin van de
huurperiode annuleren, waarna de aanbetaling onder inhouding van Eur 15,00
administratiekosten wordt gerestitueerd. Bij latere annulering blijft de huurder de
gehele huurprijs verschuldigd tenzij door huurder of verhuurder een andere
huurder voor de gereserveerde periode wordt gevonden. De huurder wordt
daarom aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.
7. De verhuurder kan in geval van overmacht (oorlog, staking e.d.) de reservering
annuleren en verplicht zich dan de reeds betaalde huur te restitueren.
8. De verhuurder is aansprakelijk voor de betrouwbaarheid van de vermelde
gegevens De grootte van het bedrag waarvoor hij aansprakelijk is, is niet hoger
dan de overeengekomen huurprijs.
9. De verhuurder of zijn gemachtigde heeft tijdens de huurperiode het recht het
gehuurde te betreden voor controle respectievelijk aanvulling van de inventaris.
10. Bij het ontstaan van technische mankementen m.b.t. de centrale verwarming,
huishoudelijke apparatuur en elektriciteits- of watervoorziening neemt de
huurder direct contact op met de verhuurder.
11. Open vuur, een brandende vuurkorf, een houtskool bbq en vuurwerk zijn om
veiligheidsredenen op het terrein rond het huis niet toegestaan.

