Huurvoorwaarden
1. Aankomst in het chalet vanaf 14.00 uur en vertrek vóór 10.00 uur.
2. Week: zaterdag t/m zaterdag. Midweek: maandag t/m vrijdag. Weekend: vrijdag t/m
maandag.
3. Gebruik van het chalet door maximaal 6 personen.
4. Roken in het chalet is niet toegestaan !!
5. Huisvuil in de daarvoor bestemde afval containers deponeren, deze staan voor op het resort.
6. Handdoeken en keukendoeken zelf meebrengen.
7. 1x (Hoes)laken (90/200) en 1x dekbedovertrek (90/200). 2x (hoes)lakens (180×200) en 2
dekbedovertrekken (200×200) en slopen zelf meebrengen, als u geen gebruik maakt van de
opmaak service.
8. Als extra service kan, tegen vergoeding van €7,50 per persoon, het bed worden opgemaakt
inclusief beddengoed.
9. Huurder vrijwaart verhuurder van alle gevolgen van verlies of in ongerede raken van
goederen.
10. Huurder is aansprakelijk voor alle schade door deze of medehuurders toegebracht aan chalet
en/of inboedel en is verplicht deze te melden en te vergoeden. Indien de waarborgsom ter
dekking van schade(n) niet toereikend is, zal de huurder bovenop de genoemde waarborgsom
de totale kosten van deze schade moeten vergoeden. In de meeste gevallen kan daarbij een
beroep worden gedaan op de eigen WA of reisverzekering.
11. Verhuurder is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, diefstal, de gevolgen van
extreme weersinvloeden of andere overmacht, gedurende de verhuurperiode.
12. Huisdieren worden niet toegestaan in het chalet !!
13. Na 22.00 uur is nachtlawaai verboden. Indien de huurder de omgeving ernstig
verstoort zal hem/haar de toegang tot het chalet en het resort worden ontzegd.
14. Het huurcontract wordt daarbij als nietig beschouwd en de huurprijs zal niet worden
terugbetaald.
15. De huurovereenkomst loopt af na het verstrijken van de overeengekomen periode.
16. Het chalet dient na beëindiging van de huurovereenkomst opgeruimd en netjes te worden
achtergelaten. De koelkast, vaatwasser, oven en badkamer moeten schoon worden
achtergelaten.

Betalingsvoorwaarden
1. Binnen 7 dagen na factuurdatum moet de aanbetaling worden overgemaakt. Gebeurt dit niet
binnen deze termijn dan vervalt de reservering.
2. De aanbetaling is tevens het huurcontract.
3. Bij boeking dient 25% te worden aanbetaald van de huurprijs. De boeking is definitief wanneer
de aanbetaling binnen is. Bij annulering wordt de aanbetaling niet terugbetaald.
4. Na de boeking dient de resterende betaling uiterlijk 6 weken voor aanvang van de
verhuurperiode te zijn voldaan. Is de betaling dan nog niet binnen, dan vervalt de reservering.
5. Wordt er binnen zes weken voor aanvang geboekt, dan dient de totale huurprijs meteen te
worden betaald.
6. Een reis- en annuleringsverzekering wordt beslist aangeraden!
7. Vertrek eerder dan de overeengekomen periode leidt ongeacht de oorzaak of aanleiding niet
tot restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom en kosten voor eindschoonmaak.
8. De waarborgsom van 100 euro voor het chalet wordt binnen 14 dagen na controle en geen
schade,teruggestort.
9. Mocht er schade zijn die moet worden hersteld worden deze kosten in mindering op de
waarborgsom gebracht.

