Huurvoorwaarden Blokhutten ’t Ol Gat.

Vanaf eind juni 2014 zijn op onze camping twee blokhutten met uitzicht op het water beschikbaar. De hutten zijn voorzien van centrale verwarming, waardoor ze in alle seizoenen
onderdak kunnen bieden aan 3 tot maximaal 5 personen.
De blokhutten met overdekte veranda hebben beneden 3 en boven 2 slaapplaatsen. In het
woonslaapgedeelte met open keuken is er slaapgelegenheid voor maximaal drie personen,
twee bedden en een “slaapbank”. Daarnaast zijn op de via een ladder te bereiken lage
slaapzolder twee slaapplaatsen.
Op zolder slapen vraagt dus enige lenigheid. De foto’s op onze website kunnen u een goede
indruk van het geheel geven.
De hutten zijn voorzien van een moderne keuken, douche en wc. De inrichting is basic maar
sfeervol en compleet.

Wij willen ons onderscheiden door een grote mate van vrijheid in een rustige omgeving.
Toch is het ,om wille van de leefbaarheid op onze camping en de blokhutten noodzakelijk u
te attenderen op enkele regels.
Als verhuurder zullen wij zorg dragen dat de camping en de blokhutten in deugdelijke toestand zijn en dat de accommodatie uitgerust is met een goede inventaris conform de beschrijving.
De blokhuizen zijn het gehele jaar beschikbaar voor verhuur.
In de vakanties alleen per week verhuurd vanaf vrijdag 15.00 uur tot vrijdag 11.00 uur.
Buiten de vakanties zijn de blokhutten beschikbaar:
 Weekend
: vrijdag vanaf 15.00 uur tot maandag 11.00 uur.
 Midweek
: maandag vanaf 15.00 uur tot vrijdag 11.00 uur.
 Week
: vrijdag vanaf 15.00 uur tot vrijdag 11.00 uur.
We verwachten dat de gasten de blokhut en het perceel op een goede en nette wijze gebruiken.
Aansprakelijkheid huurder.
De huurder is in beginsel aansprakelijk voor schade aan of vermissing van zaken aan en in
de gehuurde blokhut, alsmede de inventaris en het meubilair, die tijdens de huurperiode door
de (mede) gebruiker is ontstaan.
Verblijf in uw blokhut.
De blokhut mag niet door meer personen bewoond worden dan is overeen gekomen.
De blokhut is rookvrij. Buiten op de veranda en het terras kan gerookt worden.
Buiten de blokhut en de veranda mag alleen in overleg open vuur worden gestookt.
Huisdieren zijn alléén in overleg toegestaan.
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Reserveren, annuleren, restitutie huur en betalen.
Reserveren en aanbetalen:
Bij reservering dient de huur plus de (eenmalige) eindschoonmaakkosten te worden voldaan.
Uw betaling volgt op de door ons gezonden voorlopige reservering. Na ontvangst van uw
betaling sturen wij u een bevestiging van uw reservering.
Restitutie:
Bij annulering tot vier weken voor de verhuurperiode, wordt de helft van de huursom (inclusief de eindschoonmaak) terugbetaald.
Bij annulering binnen de termijn van vier weken voor aanvang van de verhuurperiode vindt
geen restitutie plaats.
Annulering door de verhuurder kan door omstandigheden de boeking teniet doen. De verhuurder zal onmiddellijk de huurder hiervan op de hoogte stellen en binnen 5 werkdagen de
reeds gestorte huursom terugbetalen.
Eigenaar is niet verplicht om huurder enige schadeloosstelling te bieden. Wel zal eigenaar
zich inspannen om voor huurder een vergelijkbaar vakantieobject te zoeken.
Betalingen aan ’t Ol Gat.
Contant of per bank, pinnen is bij ons niet mogelijk.
Rabobank rekeningnummer NL75 RABO 0103 5722 01 onder vermelding van naam en
huurperiode.
Vertrek en schoonmaak.
Uw blokhut dient op de volgende wijze worden achtergelaten:
 Bezemschoon.
 Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst.
 Vuilnis, lege flessen en oud papier op de hiervoor bestemde plaats.
 Beddengoed eventueel linnengoed opgevouwen aan het voeteneinde.
 Koelkast leeg en schoon
 Alle eten- en drinkwaren verwijderd.
De huursom is inclusief eindschoonmaak en exclusief eventueel de huur van beddengoed en
dergelijk, alsmede Toeristenbelasting zijnde € 1,15 per persoon per nacht.
Bij reserveren graag vermelden dat u de akkoord gaat met de huurvoorwaarden.

Pagina 2 van 2

