
HUURVOORWAARDEN VAKANTIEHUIS PANORAMIC                versie augustus 2017 
 
Betaling 
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient binnen 10 dagen na ondertekening van de 
overeeenkomst een aanbetaling te worden voldaan gelijk aan 25% van de huursom (met een 
minimum van € 100,00). Het restant van de reissom moet uiterlijk 4 weken voor de dag van het 
vertrek zijn bijgeschreven op onze bankrekening Triodos 254839126. In het geval van boeking van 
een reis met een vertrekdatum binnen 4 weken dient de volledige huursom ineens te worden 
voldaan. 
Bij niet tijdige betaling wordt de huurder daarop schriftelijk gewezen en heeft dan de mogelijkheid 
het bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Indien de betaling uitblijft wordt de overeenkomst geacht te 
zijn geannuleerd op de eerste betalingsvervaldag. In dat geval zijn annuleringskosten verschuldigd. 
  
Borgsom 
Als gedeeltelijke garantstelling voor toegebrachte schade dient bij aankomst aan de gastheer/vrouw 
een borgsom betaalt te worden van 150,- euro 
  
Energiekosten 
Per week zijn de eerste 350 kilowatt-uur gratis . Voor elke extra verbruikte kilowatt is €0,22 
verschuldigd welke bij vertrek ter plekke afgerekend dient te worden. 
  
Gebruik Sauna 
Het gebruik van de sauna is geheel op eigen risico. Schade aan de sauna veroorzaakt door 
ondeskundig gebruik en bediening worden verhaald op de huurder. Derhalve wordt de huurder 
geacht de handleiding goed door te hebben lezen alvorens de sauna te bedienen. De extra huur van 
de sauna is €40,- voor de gehele huurperiode. Dit is inclusief 50 kw aan electriciteit voor de sauna. 
Extra verbruik boven de 50 kw gaat af van het stroomquotum.  
  
Annulering 
Bij eventuele annulering  zijn er kosten voor de huurder verschuldigd. Bij annulering zijn de volgende 
bedragen  verschuldigd: 
- Vanaf 5 weken vóór de dag van aankomst 30% van het totale huurbedrag. 
- Vanaf 4 weken vóór de dag van aankomst 60% van de reissom. 
- Vanaf 3 weken vóór de dag van aankomst 80% van de reissom. 
- Bij annulering vanaf 1 week vóór de dag van aankomst 100 % van de reissom. 
  
Informatie en reisdocumenten 
De huurder en diens medereizigers dienen in het bezit te zijn van geldige reisdocumenten, zoals 
paspoort, rijbewijs en groene kaart. Tekortkomingen en de gevolgen daarvan komen geheel voor 
rekening en risico van de huurder/reiziger.De huurder zal bij de betrokken autoriteiten de nodige 
aanvullende informatie inwinnen. Tijdig voor vertrek zal hij nagaan of de vergaarde informatie nog 
geldig is. 
  
Vervanging 
Men kan zich laten vervangen door een ander indien deze persoon ook de voorwaarden accepteert. 
Vervangingskosten bedragen € 25,00 vermeerderd met eventuele communicatiekosten. 
  
Aansprakelijkheid van verhuurder 
Verhuurder is verplicht tot het totstandbrengen van de huurovereenkomst overeenkomstig afspraak. 
Als het gebodene niet overeenkomstig de verwachtingen verloopt of er zijn andere tekortkomingen, 
dan moet de huurder daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen. 



Verhuurder kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, diefstal, verliezen en 
ongelukken, van welke aard dan ook. Ook als deze  berokkend zijn door voorgaande huurders welke 
de week ervoor het huis huurden. Verhuurder kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor 
schade die aan uw auto is ontstaan ten gevolge van slechte openbare of privéwegen. 
Verhuurder is niet aansprakelijk in geval van overmacht door buitengewone omstandigheden zoals 
oorlog, brand, natuur- en atoomrampen, watergebrek door droogte, extreem slechte 
weersomstandigheden, slechte wegen, verboden van de overheid en onverwachte bouwactiviteiten. 
  
Aansprakelijkheid van de huurder 
Tijdens het verblijf in vakantiehuis Panoramic  is de huurder altijd en volledig aansprakelijk voor de 
geboekte accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Schade 
veroorzaakt door toedoen van de huurder of diens medereizenden, zal geheel door de huurder 
vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder. Zie kostenoverzicht. Verhuurder is 
gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet of 
niet naar behoren is vergoed. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening 
van de op de boekingsnota genoemde huurder. 
  
Onaangepast gedrag 
De huurder dient zich aan de omstandigheden van het gehuurde van te passen. Onaangepast gedrag 
kan tot voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst leiden zonder dat restitutie plaatsvindt. 
  
Risico gebruik zwembad 
Het betreden en gebruik van het zwembad  en omgeving is op eigen risico van de huurder. 
  
Overmacht 
De verhuurder is niet aansprakelijk voor plaatselijke stroom-  ,water- of internet-storingen of ander 
ongerief welke is veroorzaakt door weersomstandigheden of acties van derden. Dit is overmacht .  
  
Klachten 
Klachten dient huurder reeds vanaf het vakantieadres kenbaar te maken, anders kan verhuurder de 
klacht niet in behandeling nemen. De verhuurder moet in de gelegenheid zijn gebracht om de klacht 
te verhelpen. Lukt dit niet en blijft de klacht bestaan, dan moet de klacht binnen een week na de 
huurperiode schriftelijk en aangetekend aan verhuurder zijn meegedeeld. Doet de huurder dit niet, 
dan kan de klacht helaas niet meer in behandeling worden genomen en vervalt elk recht op 
schadevergoeding. Huurder dient zelf zorg te dragen voor bewijsmiddelen ten aanzien van de klacht 
(in ieder geval een schriftelijke verklaring , ondertekend door de eigenaar of diens 
vertegenwoordiger,en liefst ook een foto). Indien de huurder, bij klachten, de geboekte 
accommodatie zonder overleg met verhuurder zelfstandig verlaat, verliest de huurder alle rechten op 
vergoeding of compensatie. 
  
Het is de huurder verboden: 
- Huisdieren mee te nemen. 
- Binnenshuis te roken. 
  
Wasservice 
De door U aangeboden was zal met de grootste zorgvuldigheid behandeld worden , maar op 
onverhoopt opgelopen schade aan kleding of andere was door deze service kan geen aanspraak 
gedaan worden op vergoeding of compensatie. 
  
  
Verhuurder verklaart met het ondertekenen van de huurovereeenkomst accoord te gaan met 
bovenstaande voorwaarden. 


