
 
Voorwaarden 
 
Prijs: De huurprijs zoals vermeld op de website is inclusief alle onkosten zoals energie, water, internet,  verzekerin-
gen, vuilafvoer, BTW etc. Bovenop de huurprijs worden alleen schoonmaakkosten en toeristenbelasting geheven. Bij 
een deel van de huisjes kunt u lakenpakketten huren. Deze worden apart in rekening gebracht.  
Er gelden verschillende schoonmaakkosten per huisje, zie ‘prijzen’. De toeristenbelasting voor 2018 en 2019 is € 1,50 
per persoon per nacht 
 
Aankomst en vertrek: Aankomst vanaf 17.00 uur. Vertrek voor  11.00. Indien de huisjes eerder beschikbaar zijn dan 
krijgt u van ons daarover een bericht indien u dat wenst. 
 
Borg: We vragen geen borg. Wij gaan er van uit dat u eventuele schade meldt. We zullen dan in gezamenlijkheid een 
redelijke oplossing zoeken. 
 
Klachten: Als u het huis niet schoon aantreft of als u andere klachten heeft, laat ons dat dan aub direct weten! Wij 
zullen dan altijd proberen de klacht in der minne op te lossen. 
 
Boeken / reserveren: Een aanvraag voor een boeking geschiedt uitsluitend via internet. Wij bevestigen de aanvraag 
met een verzoek tot (aan-)betaling. Dit doen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na uw aanvraag. 
De aanbetaling dient binnen 7 dagen betaald te zijn op onze rekening. Na ontvangst van de (aan-)betaling is de re-
servering definitief en komt de huurovereenkomst tot stand.  
 
Jongeren 
Aan (groepen) personen onder de 21 jaar wordt niet verhuurd. 
 
Annulering: 
Mocht u een boeking willen annuleren dan geldt het volgende: 
 Bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang van het verblijf is 30% van de huursom zonder bijkomende kos-

ten* verschuldigd met een minimum van € 100,- Indien u via Natuurhuisje.nl heeft geboekt dan wordt de provisie 
die wij hebben afgedragen aan Natuurhuisje.nl ingehouden. 

 Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van het verblijf is de volledige huursom zonder bijkomende kosten 
verschuldigd.  

 Bij voortijdige beëindiging van het verblijf of latere aankomst in het verblijf worden geen kortingen gegeven. 

 Niet nakomen van de 2e betalingsverplichting geldt als een annulering met dezelfde voorwaarden (zie hierboven).  
 Indien wij zelf door overmacht genoodzaakt zijn de huurovereenkomst te annuleren dan zullen wij u hiervan in 

kennis stellen en alle reeds betaalde bedragen terug betalen. Daarnaast zullen wij ons best doen om een alterna-

tief aan te bieden. 
*Bijkomende kosten zijn schoonmaakkosten, toeristenbelasting en eventuele lakenpakketten 
Het is raadzaam bij boeking een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan bij uw eigen verzekeringsmaatschappij. 
Wij gaan ervan uit dat u zelf een WA verzekering heeft die ev. schade kan dekken. 

 
WIFI: We hebben beste internetabonnement dat in dit buitengebied mogelijk is. De kwaliteit is echter toch niet opti-
maal; onze verontschuldigingen daarvoor. 
 
Roken: Alle huisjes zijn rookvrij. We verzoeken u buiten te roken. Bij de studio's Moerbei en Kroasje is roken op het 
terras ook niet toegestaan. 
 
Verwarming: Alle huisjes zijn voorzien van CV en muren en dak zijn geïsoleerd.  
 
Huisdieren: Laat uw huisdier(en) op de vloer. In géén geval in de slaapkamer of op de bank en stoelen. We gaan 
ervan uit dat uw huisdier beschermd is tegen vlooien. 
 
Terras: U heeft een eigen privé terras / tuin met een omheining zodat honden of kinderen niet zomaar weg kunnen 
lopen. Natuurlijk blijft u zelf verantwoordelijk voor het toezicht.  
 



Parkeren: parkeren is gratis. Meestal is er plaats op de parkeerplaats, soms zult u uw auto langs de weg moeten 
zetten. Fietsen kunt u in de schuur stallen. 
 
Vertrek: Graag de vakantiewoning en terras / tuin opgeruimd achterlaten. We verzoeken u alle vuilnis zelf af te voe-
ren. De vuilcontainers staan op de parkeerplaats. 
 
Aansprakelijkheid van de huurder  
Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde huis, de inrichting 
en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt voor uw toedoen en/of door uw meereizen-
de, geheel door u vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder. Ouddorp Vakantiehuisje is bij voorbaat 
gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen indien de veroorzaakte schade niet of niet naar behoren 
is verrekend. Alle hieraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging ge-
noemde huurder. Wij gaan er van uit dat u een WA verzekering heeft.  
 
Aansprakelijkheid van verhuurder 
Ouddorp Vakantiehuisje kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke 
aard dan ook, berokkend aan of door huurders van door Ouddorp Vakantiehuisje gecontracteerde huizen. Kennelijke 
fouten of vergissingen in de woningbeschrijving binden Ouddorp Vakantiehuisje niet. Ondanks al onze bemoeienissen 
en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardige klacht meent te hebben. Deze klacht moet, voor zover mo-
gelijk, ter plaatse worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend 
vorderingsrecht vervallen.  
In ernstige gevallen dient u direct contact met Ouddorp Vakantiehuisje op te nemen. Veelal is een redelijke, aan-
vaardbare oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier. Ouddorp Vakantiehuisje is, in welk geval dan ook, 
aansprakelijk tot maximaal de huursom. 
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