VERHUURVOORWAARDEN HUISJES AAN DE MOEZEL 2015
Onderstaand de verhuurvoorwaarden zoals die worden gehanteerd voor onze vakantiewoningen/appartementen
1. Aankomst, vertrek en aantal personen.
Op de reserveringsovereenkomst staat aangegeven hoe laat u het vakantiehuis in kunt, dit is in de regel
tussen 16.00 en 18.00 uur. Indien u later aankomt dan staat aangegeven op de reserveringsovereenkomst
dan dient u dit aan de huismeester (zie uw reserveringsovereenkomst) door te geven. Indien een latere
aankomsttijd niet gemeld wordt, dan kan het tijdig betrekken van uw vakantiehuis niet gegarandeerd
worden. Bij vroegere aankomst kunnen wij niet garanderen dat het huis dan al tot uw beschikking staat. Op
de vertrekdag dient u het huis uiterlijk om 10.00 uur te verlaten. Houdt u er rekening mee dat het aantal
aangegeven personen zoals overeengekomen niet wordt overschreden. Extra personen meenemen is alleen
in overleg en op aanvraag mogelijk.
2. Bedlinnen, bad en keukenlinnen.
Bedlinnen kunt u zelf meebrengen of is te huur voor € 6,50 per persoon/per verblijf.
Handdoeken kunt u zelf meebrengen of is te huur voor € 1,00 per persoon/per handdoek,
Keukenlinnen dient u zelf mee te brengen.
2.a Huishoudelijke zaken.
• De koelkast dient leeg te zijn en dient op stand 1 gezet te worden, afwasmachine indien aanwezig dient
leeggehaald te zijn en uitgezet te worden.
• Geen etensresten/ﬂessen/blikjes achterlaten; afval dient gescheiden in de betreﬀende zwarte kratjes te
worden gesorteerd en in de afvalcontainers in de berging/kelder te worden gedeponeerd. Lege ﬂessen naar
de glasbak, deze vindt u bij de Globus en op de grote parkeerplaats langs de moezel.
• Het tuinmeubilair (indien aanwezig) dient weer op dezelfde plaats teruggezet te worden als bij aankomst.
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Bij reserveringen dient er binnen 7 dagen een aanbetaling te worden gedaan van

€ 100,00. Het restant van de huursom dient uiterlijk 3 weken voor aankomst te zijn voldaan.
Gaat de huurperiode binnen 4 weken in, dan dient de volledige huursom te worden gestort.
4. Annuleringen
WORDT AAN GEWERKT!

Moezel

Het is verstandig een annuleringsverzekering af te sluiten.

6. Badkamer/toilet
• Gooit u geen luiers, maandverband, watten etc. in het toilet. Gebruik hiervoor de betreﬀende
afvalemmer in badkamer/toilet. Bij het verlaten van de woning na de huurperiode, de afvalemmers legen
in de betreﬀende containers.
7. Rookvrije huizen
• Onze vakantiewoningen zijn rookvrij en wij willen dit graag zo houden.Wij vragen u dan ook om zich aan
het rookverbod te houden.
8. Huisdieren
• In onze vakantiewoningen zijn maximaal 2 huisdieren welkom indien voor verblijf door u is opgegeven en
zelf een voorziening wordt meegebracht. Wij berekenen € 15,00 per huisdier per verblijf. Om Duitsland te
mogen binnenrijden met uw hond dient u in het bezit te zijn van een Europees Dierenpaspoort. Wij adviseren
u om op tijd te controleren of er inentingen vereist zijn omdat deze soms al een paar maanden voor vertrek
toegediend dienen te worden. Er dient rekening mee te worden gehouden dat er boete’s uitgedeeld kunnen
worden wanneer u uw hond alleen thuis laat en deze overlast veroorzaakt door blaﬀen. Wees hierop dus attent.

9. Problemen en klachten
* Bij voorkomende problemen dient u contact op te nemen met onze huismeester zodat voor een oplossing gezorgd kan worden.
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