Reserveringsbewijs/huurovereenkomst vakantiewoning ‘Mibreghage’
De verhuurder van vakantiehuis Mibreghage en
de huurder:

……………………………….................................................................................................................

adres:

……………………….............................................................................................................................

postcode:

............................................ woonplaats: ................................................................... ………………

telefoon:

………...........................…….emailadres: .........................................................................................

komen overeen dat: de verhuurder zijn vakantiewoning, gelegen aan de Duinweg nabij nr. 81, 2204 AT te Noordwijk,
naam van het huisje is “Mibreghage”, voor de periode van ........-........-................ t/m ........-........-................ beschikbaar
zal stellen voor verhuur aan de huurder, onder de navolgende voorwaarden en condities:
• De huurperiode start vrijdag ........-........-................ (aankomst tussen 14.00 uur en 16.00 uur)
en eindigt op vrijdag ........-........-................ (vertrek vóór 11.00 uur).
• De totale huurprijs voor deze periode bedraagt: € .......................... inclusief de kosten van elektra en water, exclusief
€ 50,-- voor verplichte schoonmaak.
• De aanbetaling bedraagt 25% hiervan, zijnde € .......................... door de huurder direct te voldoen en het
restantbedrag uiterlijk 6 weken voor begin huurperiode.
De bovengenoemde bedragen dienen door de huurder te worden overgemaakt op bankrekening
Rabobank Noordwijk nr. 1105 66 696 t.n.v. Boshuisaanzee.nl onder vermelding van:
• Huur vakantiewoning Mibreghage, uw naam en datum huurperiode.
• Bij het niet of niet tijdig overmaken van de aanbetaling of resterende huurprijs kan de huurder geen rechten ontleden
aan deze overeenkomst. De reservering wordt pas definitief na ontvangst van de aanbetaling door de verhuurder.
• Bij aankomst dient de waarborgsom van € 150,-- en € 50,-- verplichte schoonmaakkosten aan de sleutelbeheerder
te worden betaald of reeds zijn voldaan per bank.
Annuleren:
• Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk door de huurder, echter uitsluitend vanwege door de Nederlandse
annuleringskosten verzekeraars geaccepteerde reden(en) en wel tot 42 dagen voor aanvangsdatum van het verblijf.
• Bij annulering vóór de termijn van 42 dagen vóór aanvang van het verblijf is de huurder een bedrag van 25% van de
totale huursom verschuldigd.
• Bij annulering binnen de termijn van 42 dagen vóór aanvang van het verblijf is de huurder de volledige huursom
verschuldigd.
• Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd.
• Een vervangende huurder is alleen mogelijk na overleg en met een akkoord door de verhuurder.
De huurder verklaart:
• Tijdens de verhuurperiode de meest goede zorg te betrachten voor de woning.
• De gebreken en/of schaden die tijdens de verhuurperiode ontstaan, veroorzaakt of ontdekt worden, z.s.m. te zullen
melden aan de sleutelbeheerder en /of verhuurder.
• Schade ontstaan of veroorzaakt door hun schuld of medeschuld volledig te zullen vergoeden aan de verhuurder of
aantoonbaar en volledig te zullen herstellen tijdens hun huurperiode aan het vakantieverblijf aldaar.
• Dat hij NIET zal roken in de woning.
• De woning niet zal door- of onderverhuren aan derden.
• De algemene voorwaarden gelezen te hebben.
Onder huurder wordt verstaan: alle personen die tijdens genoemde verhuurperiode van de woning gebruik maken.
Aldus opgemaakt d.d. ........-........-................ en als akkoord door de huurder via email teruggezonden.
De huurder ............................................................................. ……………………………… (naam)
Aantal gasten:		Aantal: 1 2 3 4 5 6
Aantal volwassenen (vanaf 18 jaar)		
     
Aantal kinderen
(3 t/m 17 jaar)		
    
Aantal baby’s
(0 t/m 2 jaar)		
  
Aantal honden 		
 

Aanvraag printen

Extra opties:

Aantal: 1 2 3 4 5 6



Badset		
keuken/wasmachine pakket 
Bed pakket		

Bewaar dit volledig ingevulde document als pdf
en email deze naar onderstaand emailadres.
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