
 

         Huurvoorwaarden en Huishoudelijk Reglement DeBolleWyn 

 

          

         Het verblijf 

 

 

Indien  de huurovereenkomst is ontstaan(dat is het geval zodra wij uw boeking hebben 

bevestigd; het nemen van een optie valt hier niet onder) gaat u akkoord met de voorwaarden. 

Op de dag van aankomst kunt u op het overeengekomen tijd stip terecht. 

En van vertrek dient het appartement op overeengekomen tijdstip vrij te zijn. 

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats. 

Het appartement dient netjes te worden gebruikt en gehouden, opgeruimd en bezemschoon worden 

achtergelaten ook onder de bedden. 

De afwas hebben gedaan en afwasmachine,koelkast en diepvries leeg achterlaten. 

Ook de vuilnisbakken leeg achter laten. 

Een E.H.B.O.doos bevindt zich beneden in de bruine kast en boven in de keuken. 

En er zijn boven en beneden een brandblusser aanwezig. 

Het branden van kaarsen is niet toegestaan inverband verzekering. 

Indien u schade of gebreken constateert op de eerste dag moet u deze direct aan de beheerder 

melden anders brengen wij de reparatie- of vervangingskosten in rekening.         

Geluidsoverlast, met name s'avonds tussen 23:00 uur en 7:00 uur s'morgens kan het recht de 

overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. (niet respecteren van de nachtrust of het 

onnodig veroorzaken van overlast). 

Radio's en televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor buren en 

eigenaar pand, het verplaatsen van deze apparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van 

de binneninventaris-behalve natuurlijk servicegoed, glas en bestek voor uw maaltijd buiten-,is 

uitdrukkelijk niet toegestaan. 

Het appartement DeBolleWyn is zonder te melden door derden en meer personen dan op de 

reservering overeengekomen, c.q. dan het voor die woning geldende maximale aantal , is 

nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, en kan leiden tot het voortijdig beëindigen 

van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. 

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, de tuin 

en de inrichting (binnen en buiten) daarvan, en/of eigendommen van het huis, als dit het gevolg is 

van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in en om het huis 

bevinden. 

Bij het verlaten van het appartement de verwarming in dien nodig uitschakelen. 

                            

        A.U.B. Bij vertrek de dekbedovertrek en kussensloop er afhalen 

 

        Roken is binnen niet toegestaan. 

        Huisdieren zijn niet welkom. 

 

           

 

          Vriendelijke Groet, 

           

          Tineke en Marten 


