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1 . Geldigheid van de algemene voorwaarden 
 
Deze algemene voorwaarden zijn geldig bij het tot stand komen 

van de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de gast. Ze 

omvatten alle diensten die de verhuurder dient te volgen én 

ook de voorwaarden voor de gast. Deze algemene voorwaarden 

zijn geldig voor de volledige looptijd van de 

huurovereenkomst.  

2 . Huurovereenkomst 
 
De huurovereenkomst komt tot stand, wanneer de verhuurder de 

reserveringsaanvraag van de gast schriftelijk of per e-mail 

bevestigt. 

De huurovereenkomst komt tot stand tussen de verhuurder en de 

gast. Ook wanneer deze tot stand komt via een derde partij, 

dienen de verhuurder en de gast zich te houden aan alle 

verplichtingen uit de huurovereenkomst.  

De gast is verplicht de reserveringsbevestiging te controleren 

op zijn juistheid. Wanneer de reserveringsbevestiging 

inhoudelijk afwijkt van de reserveringsaanvraag dient te gast 

dit te melden, zoniet wordt de inhoud van de bevestiging voor 

akkoord aanvaard.  

3 . Diensten, prijzen, betaling, afrekening 
 
De verhuurder is verplicht de door de gast geboekte woning 

klaar te houden en aan de aangeboden diensten te voldoen. De 

inrichting van de woning moet voldoen aan de normen van een 

doorsnee vakantiewoning. De inrichting en de vormgeving moeten 

overeenkomen met de staat tentijde van de 

reserveringsaanvraag. De verhuurder is enkel verantwoordelijk 

voor de daadwerkelijke inrichting van de woning, niet voor de 

subjectieve kwaliteit ervan (bevoorbeeld verluchting, 

lichtinval, …). Alle prijzen zijn inclusief de geldige BTW. 

De gast is verplicht waarheidsgetrouw het aantal personen door 

te geven die in de woning zullen verblijven. Enkel deze 

personen zijn in de woning toegelaten, bezoek is enkel met 

voorafgaande toestemming mogelijk.  

De woning staat maximaal ter beschikking voor het aantal 

personen vermeld in de reserveringsbevestiging. Voor 

bijkomende personen is voorafgaand schriftelijke toestemming 

van de verhuurder noodzakelijk. De verhuurder heeft het recht 

hiervoor een meerprijs te verlangen. 



De betaling van het volledige bedrag uit de huurovereenkomst 

dient steeds vooraf te gebeuren, dit tenlaatste 3 maanden voor 

aankomst. Betalingen ter plaatse met bank- en kredietkaart 

zijn niet mogelijk. .  

Voor zover bij de reserveringsbevestiging een vooruitbetaling 

verlangt wordt, dient de gast hieraan binnen 14 dagen te 

voldoen. Uitzonderingen hiervoor (een eventueel later tijdstip 

van de vooruitbetaling) dienen schriftelijk door de verhuurder 

aan de gast bevestigd te worden.  

Ingeval van niet-betaling binnen de afgesproken termijn, heeft 

de verhuurder het recht om de huurovereenkomst eenzijdig te 

verbreken, dit moet schriftelijk gemeld worden aan de gast. De 

gast heeft pas recht op het betreden van de woning na de 

betaling van het volledige bedrag.  

4 . Algemene rechten, plichten en huisregels 
 
Het onderverhuren of doorverhuren van de betreffende 

vakantiewoning, alsook elk ander gebruik van de woning dan  

vakantieverblijf, is enkel mogelijk na een voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de verhuurder. Alle mogelijke 

afwijkingen van de huurvoorwaarden zijn pas mogelijk wanneer 

deze op voorhand tussen beide partijen overeengekomen zijn en 

door de verhuurder schriftelijk bevestigd zijn.  

 

 

De gast heeft de plicht de hem aangeboden woning met de nodige 

zorg te behandelen. De gast dient zich te houden aan de 

huisregels. Van 21u00 tot 08u00 geldt de „nachtrust“. Tijdens 

deze tijd moet nadrukkelijk rekening gehouden worden met de 

rust van de buren en de andere bewoners van het huis.  

Televisie en radio moeten op kamergeluid ingesteld worden, 

(luide) feestjes zijn niet toegelaten.  

Voor de volledige duur van het verblijf is de gast verplicht, 

bij het verlaten van de woning ramen en deuren gesloten te 

houden, de verwarming naar een zuinige(re) stand terug te 

draaien, alsook verlichting en electrische toestellen uit te 

schakelen.  

Het onderbrengen van huisdieren, van welke soort dan ook, is 

enkel toegelaten door voorafgaande toestemming van de 

verhuurder. Hiervoor mag de verhuurder de kosten van een extra 

eindreiniging in rekening brengen. In de woning geldt een 

absoluut rookverbod, roken is enkel toegelaten op het balkon 

of terras. De verhuurder stelt via een paswoord de gast 

kostenloos internetgebruik ter beschikking. De gast stemt door 

het internetgebruik in met de gebruiksvoorwaarden. Voor alle 

wettelijke inbreuken door het internetgebruik is enkel de gast 

verantwoordelijk. 

De verhuurder heeft het recht tot het betreden van de woning, 

hiervoor is voorafgaandelijk toestemming van de gast nodig. In 

geval van bijzondere omstandigheden, in het geval van gevaar 

of ter vermijding van schade aan de woning heeft de verhuurder 



recht op betreding van de woning zonder toestemming van de 

gast. De verhuurder dient ervoor te zorgen dat tijdens het 

betreden van de woning geen schade veroorzaakt wordt aan de 

bezittingen van de gast. 

5 . Ontbinding van de huurovereenkomst (Annulatie) 
 
Voor het ontbinden van de huurovereenkomst is de schriftelijke 

bevestiging van de verhuurder nodig. Zonder deze bevestiging 

dient de gast het overeengekomen bedrag te betalen, ook als 

hij verzaakt aan de ingebruikname van de woning en/of de 

geboekte diensten.  

Als de verhuurder (bevoorbeeld door schade) niet in staat is 

de woning aan te bieden aan de gast, dient het volledige 

bedrag terugbetaald te worden. 

De gast kan zonder het betalen van een schadevergoeding 

terugtreden van de huurovereenkomst indien hij schriftelijk 

annuleert binnen de overeengekomen termijnen.  In het geval 

dit niet tijdig gebeurt heeft de verhuurder recht op een 

schadevergoeding. 

 

Annulatie ten laatste  Verschuldigd % van huurbedrag 

6 Monate vor Anreise 

 

3 Monate vor Anreise 

0  % 

 

50 % 

1 Monate vor Anreise 70 % 

< 1 Monate vor Anreise 90 % 

  

  

 
 

Een aAnnulatie dient schriftelijk aan de verhuurder gemeld te 

worden. Bij het door de gast niet in aanspraak nemen van de 

woning is max. 90% van het huurbedrag verschuldigd. Na de 

schriftelijke bevestiging van de ontbinding van de 

huurovereenkomst heeft de verhuurder het recht om de woning 

opnieuw voor verhuur aan te bieden. Alle eventuele opbrengsten 

van een nieuwe verhuring behoren de verhuurder toe.  

Indien de gast op de aankomstdag niet voor 22u00 verschijnt 

mag de verhuurder de woning de daaropvolgende dag voor verhuur 

aanbieden.  

De verhuurder heeft het recht om bij bepaalde omstandigheden 

de huurovereenkomst te verbreken, wanneer de gast bevoorbeeld 



de oorzaak is van geweldplegingen, misdrijven die plaatsvinden 

in de woning, opgave van valse informatie bij de 

reserveringsaanvraag, er dieren meegebracht worden waarvoor 

geen toelating is, de woning voor andere doelen gebruikt wordt 

dan voor vakantie, wanneer de veiligheid en huisrust van de 

andere bewoners in het gedrang gebracht wordt.  

Bij een gerechtvaardigde ontbinding van de huurovereenkomst 

door de verhuurder maakt de gast geen aanspraak op 

terugbetaling.  

Wanneer het voor de verhuurder door omstandigheden (schade, 

panne, …) onmogelijk is om de gehuurde woning aan de gast aan 

te bieden dienen alle betaalde gelden terugbetaald te worden. 

De verhuurder is verplicht dit z.s.m. aan de gast te melden. 

Wij adviseren de gast om na de reserveringsbevestiging een 

annulatie- en bijstandsverzekering af te sluiten. Dit kan via 

de bank of verzekeraar van de gast, alsook online.  

6 . Aansprakelijkheid 
 
De verhuurder moet aan alle verplichtingen uit de 

huurovereenkomst voldoen. Bij storingen, mankementen, schade 

aan de woning moet hij er alles aan doen om deze zo snel 

mogelijk op te lossen zodat de hinder voor de gast zoveel 

mogelijk beperkt wordt. De gast is verplicht om bij schade, 

storing, mankementen er alles aan te doen om de desbetreffende 

schade zoveel mogelijk te beperken. 

Voor alle schade aangebracht door de gast, wijst de verhuurder 

alle verantwoordelijkheid af. Al deze schade, alsook de 

gevolgen ervan dienen door de gast vergoed te worden. Dit 

geldt ook voor alle materiele schade aangericht door de gast 

(beschadigingen, …). 

De gast is verantwoordelijk voor alle schade aangericht door 

zichzelf, zijn meereizenden of bezoek in en/of rond het huis.  

Het afsluiten van een private aansprakelijkheidsverzekering 

(familiale verzekering) door de gast wordt aanbevolen. 

De gast is verplicht de door hem aangerichte schade aan te 

wijzen aan de verhuurder, van zodra dit plaatsgevonden heeft 

zodat eventuele verdere schade beperkt kan worden. 

Aansprakelijkheid voor schade door de gast vervalt indien de 

verhuurder dit niet kan vaststellen binnen de 3 dagen na het 

verlaten van de woning.  

 

7 . Aankomst en vertrek 
 
De woning staat vanaf 15u30 ter beschikking en moet ten 

laatste om 22u00 betrokken worden, tenzij er vooraf met de 

verhuurder een afspraak gemaakt wordt. Aankomst vóór 15u30 is 

enkel mogelijk indien de verhuurder hiermee akkoord is. Bij 

vertrek dient de woning ten laatste om 10u00 verlaten te 

worden. Dit is pas wanneer de sleutels en gastenkaarten 

terugbezorgd zijn aan de verhuurder. Wanneer de verhuurder 



hiermee akkoord is, mogen de sleutels in de woning 

achtergelaten worden, dan dient enkel de woningsdeur 

dichtgetrokken te worden. Bij verlies van sleutels of 

gastenkaarten moet de gast de gemaakte kosten vergoeden.  

De gast is verplicht de woning netjes (bezemschoon) achter te 

laten, de vaatwas dient gedaan te zijn en alles moet op zijn 

oorspronkelijke plaats teruggezet worden. Alle electrische 

toestellen en verlichting moeten uitgeschakeld worden, de 

ramen gesloten en de verwarming naar een zuinige stand 

teruggedraaid.  

8 . Privacy gegevens 
 

Alle door de gast doorgegeven gegevens mogen niet doorgegeven 

worden aan derden, deze mogen enkel gebruikt worden voor de 

diensten die de verhuurder aanbiedt.  

 


