
ALGEMENE HUURVOORWAARDEN OPVAKANTIEAANZEE 

 

 

Wanneer u een reservatie maakt verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. 

Gelieve ze daarom even door te nemen wanneer u wil reserveren. 

Met de ondertekening van de huurovereenkomst verklaart u als huurder de algemene huurvoorwaarden te 

hebben geaccepteerd. 

 

1. Reservatie / betaling: 

Volgend op uw aanvraag tot reservatie zal u per post of mail de huurovereenkomst en een factuur met de 

betalingsmodaliteiten ontvangen. 

Opgelet: de reservatie is pas definitief na ontvangst van uw betaling. 

Het voorschot bedraagt 50 % van de totale huurprijs. 

Het restant + de waarborg moeten uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de overeengekomen huurperiode op onze 

rekening staan. 

Na ontvangst van het restant van de huurprijs, worden de documenten per ommegaande aan de huurder 

toegestuurd.  Hierbij is alle noodzakelijke informatie. 

Bij reservatie binnen de 4 weken voor de huurperiode dient u de totale huursom te betalen. 

Als u na herhaald verzoek nog niet heeft betaald, dan zal dit gezien worden als een annulering van de chalet door de 

huurder en zal het voorschot niet terugbetaald worden.  Wij hebben dan tegelijkertijd het recht de betreffende 

chalet opnieuw voor verhuur aan te bieden.  

Een week voor vertrek krijgt u een mail of telefoon met de toegangscode om de sleutel te bekomen van de chalet.  

Deze code zal enkel actief zijn voor de door u gehuurde periode. 

 

2. Aankomst en vertrek: 

De receptie van het park Kerlinga/Jagershof is geopend van 10u tot 12u en van 14u tot 17u, 

dit 7 dagen op 7.  Aankomst in de chalet kan vanaf 14u, vertrek ten laatste om 11u.  

 

Wat moet je doen indien je toch zou toekomen buiten deze uren? 

Op voorhand kan je het park Kerlinga/Jagershof telefonisch contacteren op het nummer 059/33 33 42. 

Zij geven dan uitzonderlijk een code die geldig is tot 22u waarmee je toch met de wagen op het park kan. 

 

Bij aankomst is de chalet schoongemaakt en werd de inventaris gecheckt.  Hebt u hierover bemerkingen, dan dient u 

ons dit te laten weten binnen de 24 uur na uw aankomst.  De inventarislijst kan u terug vinden bij aankomst in de 

chalet. 

 

3. Verblijfsperiode: 

De huurder kan zich in geen geval beroepen op enig recht langer te verblijven dan de overeengekomen huurperiode, 

dan alleen na overeenstemming met de verhuurder. 
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4. Maximum aantal bewoners: 

Enkel de huurder en het aantal personen vermeld op de huurovereenkomst, hebben recht tot bewoning van de 

chalet tijdens de aangeduide periode.  Bij reservatie zal het aantal personen vermeld worden en elke latere wijziging 

moet gemeld worden. 

De eigenaar heeft het recht in geval van niet naleving van bovenstaande regels, de huurders uit de chalet te zetten 

en een schadevergoeding te eisen van 200 euro. 

 

5. Donsdekens en kussens: 

Zijn aanwezig, u dient zelf te zorgen voor kussenslopen, dekbedovertrekken en hoeslakens. 

 

6. Einde van het verblijf: 

De gehuurde chalet dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. 

Dit houd in: alles terug op zijn plaats, vuilnisbak leeg maken, vaatwasmachine dient geledigd te zijn en alle vaat 

opgeborgen op de geëigende plaatsen, sanitair proper, koelkast is leeg en gereinigd… 

Kortom de vakantiewoning netjes (bezemschoon) achter te laten. 

De sleutel kan u achterlaten bij diegene die de chalet komt nakijken bij uw vertrek. 

Indien hier niet aan voldaan wordt zullen er extra schoonmaakuren afgehouden worden van de waarborg, 

dit aan 25 euro / uur. 

 

7. Schade: 

De huurder dient de gehuurde chalet als een goede huisvader te onderhouden en is verantwoordelijk voor alle 

schade die tijdens het verblijf wordt veroorzaakt.  Alle kosten voor herstel of heraankoop komen ten laste van de 

huurder. 

 

8. Waarborg: 

Is 200 euro en te betalen samen met de afrekeningfactuur.  Deze waarborg zal, na aftrek van de hierboven vermelde 

kosten en de eventuele vergoeding ingeval van schade terugbetaald worden,  binnen de 2 weken na vertrek. 

 

9. Annulatie: 

Indien de huurder om gelijk welke reden wil annuleren betaalt hij de volgende kosten: 

Annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 10 euro. 

Annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 25 %. 

Annulering tussen de 59e en 30e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50 %. 

Annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100 %. 

Indien de huurder geen gebruik maakt van de chalet of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen 

enkel restitutie plaats vinden. 
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10. Verantwoordelijkheden: 

Tijdens uw verblijf moet u rekening houden met de regels van het park Kerlinga/Jagershof.  Indien de huurder de 

buurt ernstig zou storen, zal hem de toegang tot de chalet ontzegd worden.  Het huurcontract zal daarbij als nietig 

beschouwd worden en de huurprijs, noch het voorschot, zal in geen enkel geval terugbetaald worden. 

Huisdieren zijn niet toegelaten.  Voor de brandveiligheid wordt roken in de chalet niet toegestaan. 

Onderverhuring door de huurder is niet toegestaan. 

 

11. Te betalen aan het park Kerlinga/Jagershof: 

Parkeerplaats op het park voor één dag bedraagt 8 euro, indien meerdere dagen bedraagt dit 5 euro per dag. 

 

12. Overige: 

Indien door overmacht de chalet niet meer bewoonbaar of toegankelijk zou zijn, zal de huurder de huur van de nog 

te huren periode terugbetaald krijgen, echter zonder verdere bijkomende schadevergoeding. 

 

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor tijdelijke onderbrekingen in stroom of watervoorziening. 

 

De huurder heeft gratis de beschikking over TV, DVD, afwasmachine en alle andere huishoudapparaten.  Hij kan dan 

ook geen geldelijke of andere schadevergoeding eisen indien één van deze toestellen defect zouden zijn.  Hij wordt 

daarom ook vriendelijk verzocht om onmiddellijk eventuele defecten aan de verhuurder te melden.  Wij zullen al het 

mogelijke doen om het defect zo vlug mogelijk te herstellen. 

 

In geval van geschil, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Leuven bevoegd. 
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