Huurvoorwaarden
Afwasmachine
Graag servies en pannen eerst afspoelen voor u deze in de vaatwasser zet, anders raakt het
filter kapot. Onder het aanrecht treft u vaatwasmiddel aan.
Barbecue
Maak de barbecue + benodigdheden schoon na gebruik. Alsook de magnetron en koelkast
worden door de huurder netjes achtergelaten.
Luiken
Bij uw vertrek uit het huis dient u de luiken (en deuren) te sluiten.
Roken
In het huis is roken niet toegestaan. Wij verzoeken u buiten te roken en de peuken in de asbak
te doven.
Zwembad
1 x per week komt een firma langs om het water te testen en het bad te reinigen en/of van
andere chemicaliën te voorzien.
Tuin
Respecteer de tuin, kom niet aan planten en bomen: stook geen vuurtje!
Tuinmeubilair
Leg de kussens, de parasols, de terras- en ligstoelen na gebruik terug binnen.
Bedlinnen
Gebruik altijd linnengoed op de bedden. Mocht u dit nalaten, dan kunnen u de
reinigingskosten van de kussens, dekens en matrassen in rekening worden gebracht.
Huisdieren
Huisdieren zijn toegelaten na overleg met de huurder. Wilt u er op letten, dat deze NIET op de
banken (sofa), stoelen of bedden ligt.
Schoonmaak
De huurders dienen de woning opgeruimd en schoon achter te laten. Alles dient op de
oorspronkelijke plaats terug te staan. Er dient met de stofzuiger en dweil door het huis
gehaald worden. De vaat moet schoon zijn. De afwasmachine, de koelkast en afvalemmers
dienen leeg te zijn.

Schade
Signaleer eventuele onvolkomendheden binnen de 12u na aankomst aan de eigenaar, zodat u
er aan het einde van het verblijf niet voor aansprakelijk gesteld wordt. Meldt eventuele
ontstane schades aan het eind van het verblijf, zodat de eigenaar het huis voor de volgende
gasten in orde kan brengen. Eventuele klachten dient u meteen (uiterlijk binnen 12u) na
constatering te melden aan de eigenaar.
Ongevallen
Wij zijn NIET verantwoordelijk voor ongevallen in en buiten het vakantiehuis.
Sleutels
De sleutels van het vakantiehuis worden afgehaald bij de eigenaar. Bij vertrek worden de
sleutels, na overleg met de eigenaar, achtergelaten in het vakantiehuis ofwel teruggebracht bij
de eigenaar.

