
HUURVOORWAARDEN "SUYDER-END" 

Algemeen: 

1.1 Deze voorwaarden zijn bindend. Zowel voor de verhuurder, als voor degene die een 
huurovereenkomst bij de verhuurder afsluit. 

1.2 De verhuurder verplicht zich contractueel de vakantiewoning ter beschikking te stellen, in 
overeenstemming met de beschrijving ervan op de internetsite op het moment van 
reservering. Evidente afwijkingen t.a.v. deze beschrijving bindt de verhuurder niet. 

Reserveren: 

2.1 Reservering van het gastenverblijf Suyder-end geschiedt telefonisch of via email. 

Huurovereenkomst: 

3.1. Nadat u ons heeft laten weten dat u Suyder-end wilt reserveren voor een bepaalde (en 
beschikbare) periode, ontvangt u van ons een boekingsbevestiging en de 
huurvoorwoorden. Controleert u dan a.u.b. goed alle daarop vermelde gegevens. Zodra 

u weten. 
3.2. In de huurovereenkomst zijn de volgende gegevens vastgelegd: de huurperiode, aankomst- 

en vertrektijd, het huurbedrag (zijnde de huursom en de eventuele toeslagen), de 
waarborgsom en de betalingstermijnen. 

Prijzen: 

4.1. Genoemde prijzen zijn bindend. 
4.2. Huurder dient zelf voor een annuleringsverzekering zorg te dragen. 

Betaling: 

5.1.  Binnen veertien dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging dient de eerste 
aanbetaling gedaan te zijn, te weten 50% van het huurbedrag. 

5.2  Het resterende bedrag, inclusief de waarborgsom, dient uiterlijk 6 weken voor 
aankomstdatum te zijn ontvangen. 

5.3.  Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen komt de huurovereenkomst te 
vervallen. Bij een annulering binnen een termijn van 6 weken voor aankomstdatum vindt 
geen terugbetaling van de aanbetaling plaats. 

Waarborg: 
6.1. Deze waarborgsom heeft voornamelijk een preventieve bedoeling en dient ter dekking van 

eventuele schades aan de woning, zijn omgeving en zijn inboedel. 
6.2. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de medehuurders en voor eventuele gasten. 
6.3. Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan de gehuurde vakantiewoning, zijn 

omgeving of zijn inventaris, dient dit onmiddellijk aan de verhuurder gemeld te worden. De 
daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen te worden vergoed. 
De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders of eventuele 
bezoekers veroorzaakte schade, ook wanner deze na zijn vertrek geconstateerd worden. 
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 6.5. Evidente gebreken aan de woning of zijn inventaris dienen zo spoedig mogelijk na het 
betrekken van deze, aan verhuurder gemeld te worden. De eindcontrole wordt door de 
verhuurder na uw vertrek gedaan. 

6.6.  De waarborgsom wordt binnen veertien dagen na uw vertrek onder aftrek van eventuele 
kosten/schades teruggegeven. 

Aantal personen/huisdieren: 

 7.1.  Huisdieren worden alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder 
toegestaan. 

7.2.  Het maximum aantal personen genoemd, mag niet overschreden worden. Bij 
overschrijding wordt de huurovereenkomst als ontbonden beschouwd en wordt de 
toegang tot de vakantiewoning geweigerd zonder terugbetaling noch willekeurige 
vergoeding. 

Aankomst- en Vertrektijden: 

8.1.  De in de huurovereenkomst genoemde aankomst- en vertrektijden dienen nagekomen te 
worden. 

8.2.  Wanneer de huurder op een andere tijd dan vermeld in de huurovereenkomst wenst te 
arriveren, dient hij dit voor aankomst bij de verhuurder aan te vragen. 

 8.3.  Overschrijden van de vertrektijd kan alleen in overleg en indien er geen aansluitende  
reserveringen zijn voor die daarop volgende tijd. 

Huisregels: 

 9.1. Tijdens de schoonmaak doen wij de controle en vullen de inventaris weer aan. 
Normaalgesproken moet de inventaris dus in orde zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan 
verzoeken wij u binnen twee uur na aankomst ons hiervan op de hoogte te brengen. 
Uiteindelijk bent u bij vertrek weer verantwoordelijk voor een correcte oplevering. 

 9.2. Buiten vuur stoken is verboden. 
 9.3. Wij verzoeken geen (geluids) overlast te veroorzaken. 
 9.4. Wij zijn niet aangesloten op de riolering. Gebruik afbreekbare schoonmaakmiddelen, als 

deze worden gebruikt. U mag geen etensresten, maandverband en/of tampons door de wc 
spoelen. 

 9.5. Roken is niet toegestaan in het huisje Suyder-end. 
 9.6. Stoelkussens moeten ‘s avonds na gebruik naar binnen. 

Oplevering: 

10.1. Het huisje moet in zijn oorspronkelijke staat op geleverd worden: 

• Het huis moet opgeruimd en gestofzuigd zijn. Alle meubilair op zijn oorspronkelijke 
plaats zijn teruggezet. 

• De prullenbakken en vuilnisbak leeg te maken en alle huisvuil in dichtgeknoopte 
vuilniszakken in de grijze container te deponeren. 

• Pannen, servies, bestek etc. dienen schoon te zijn en op hun plaats opgeborgen. 
• Lakens en dekbedhoes moeten worden afgehaald. 
• Leeg glas verzamelen. 
• Buitentafels en -stoelen op zijn oorspronkelijke plaats terugzetten.. 
• Alle schades, break of gebreken, zowel van het huisje en de tuin, te melden. 
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• Zelf de uitwerpselen van uw huisdieren op te ruimen. 

Wanneer u op bovengenoemde punten in gebreke blijft, zal dit worden verrekend met de 
waarborgsom. 

Aansprakelijkheid verhuurder: 

11.1. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen of schade, 
welke zijn ontstaan. tijdens, het verblijf op zijn. terrein. 

Tot slot: 

Wij hebben er alles aan gedaan om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te makers. Mochten er toch 
nog dingen zijn die aan onze aandacht zijn ontsnapt, laat het ons dan alstublieft weten. 
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