Huurvoorwaarden Vakantiepark Te Hooi en Te Gras
Aankomst en vertrektijden
Aankomst na 15.30 uur, vertrek voor 10 uur. Als u de drukte van de file wilt vermijden, mag u altijd vroeger
komen. Is uw verblijf al schoon, dan kunt u met de vakantie gaan beginnen. Zo niet dan krijgt u koffie of
thee in afwachting op een schoon onderkomen.
Inventaris
Wat gebroken, beschadigd of vermist is, dient te worden vergoed.
Huisdieren
Deze zijn in overleg welkom, mits ze geen overlast veroorzaken en aangelijnd worden gehouden. Ze dienen
buiten het terrein te worden uitgelaten en huisdieren zijn niet toegestaan op banken of bedden.
Aansprakelijkheid
Wij als verhuurders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade en/of letsel veroorzaakt
door, of aan u als huurder. U als huurder bent zelf verantwoordelijk voor eventueel door u veroorzaakte
schade.
Geluidsoverlast
In welke vorm dan ook is niet toegestaan.
Tussen 23.00 uur en 7.00 uur willen wij de nachtrust voor onze gasten waarborgen.
Auto’s
Per gehuurde accommodatie is er 1 parkeerplaats op het parkeerterrein. Als u met meerdere auto’s komt,
kunt u deze auto('s) aan de weg parkeren.
Op het terrein dient stapvoets gereden te worden.
Huisvuil
Dit wordt gescheiden opgehaald.
Deponeer uw papier, glas, groente en restafval in de daarvoor bestemde bakken.
Spelmateriaal
Onze trampoline en skelters zijn vrij te gebruiken tussen 9.00 uur en 20.00 uur. Daarbij geldt voor de
trampoline, schoenen uit en 1 persoon tegelijk. Zelf bent en blijft u verantwoordelijk voor schade, die uw
kind zichzelf of een ander aandoet bij het gebruik van alle spelmaterialen.
Betaling factuur
U dient een aanbetaling te doen van 50% van het factuurbedrag binnen 14 dagen ná factuurdatum.
De overige 50% dient u te betalen uiterlijk 4 weken voor aankomstdatum.
Annulering
Bij annulering uwerzijds wordt tot 6 weken voor de door u gereserveerde vakantieperiode 50% van de
huursom in rekening gebracht.
Binnen 6 weken bent u de volledige huursom verschuldigd.
Wij adviseren u zelf een goede annuleringsverzekering af te sluiten.
U kunt bij ons niet pinnen.

