
Huurcondities 

Voorwaarden voor de huur van villa 31 in “Le Clos des Vignes”, 83310 La Mole, Frankrijk. 

 

Aankomst, verblijf en vertrek 

Het huis kan voor een week of langer worden gehuurd. De aankomst- en vertrekdag is zaterdag. Aankomst na 

16.00 uur, vertrek uiterlijk om 10.00 uur. 

De woning is ingericht voor 6 personen en heeft 3 slaapkamers, waarvan 2 beschikbaar voor de verhuur; er zijn 2 

bedden per slaapkamer. Ook is er een inklapbaar kinderbedje aanwezig, dat u in één van de kamers kunt 

bijplaatsen. Verder heeft u de beschikking over 2 badkamers (één met bad en één met douche). 

 

Schoonmaken 
We hopen dat u het huis gebruikt alsof het van u zelf is, en dat u het netjes en schoon achterlaat. Als blijkt dat er 

extra kosten moeten worden gemaakt voor schoonmaak, reparatie of vervanging, wordt dat verrekend met de 

terugbetaling van de waarborgsom (zie hierna). U kunt het huis bij vertrek ook laten schoonmaken, maar daar 

worden kosten voor berekend (op aanvraag). 

 

Linnengoed 
Op de bedden liggen matrassen, moltondekens, kussens en eenpersoonsdekbedden.      

Afmetingen van de bedden: 80 x 200 cm. Bed,- bad- en keukenlinnen is aanwezig en mag worden gebruikt op 

voorwaarde dat u het schoon achter laat, of bij vertrek laat wassen (€ 15 p.p.). 

 

Algemene informatie 

In het huis ligt een map met informatiemateriaal over het huis en de omgeving. Er is een aparte map met 

beschrijvingen van de keukenapparatuur (in de keukenla onder het kooktoestel).  

 

Huisdieren …. zijn in het huis niet toegestaan………… , en ………..Roken….. mag ook niet. 

 

Waarborgsom 

Deze bedraagt € 300. Dit bedrag wordt binnen 30 dagen na afloop van uw verblijf weer geretourneerd als de 

woning schoon en zonder schade wordt achtergelaten. Indien nodig verrekenen we de gemaakte kosten, maar dat 

hoort u van te voren van ons. 

 

Boekingen 

Als u wilt reserveren, kunt u dat aan ons doorgeven.    

Wij zullen dan zo spoedig mogelijk laten weten of dat mogelijk is. Zo ja, dan moet het volgende gebeuren: 

- u betaalt de waarborgsom 

- en ook de helft van de huursom 

- u draait deze bladzij (“Huurcondities”) uit, vult deze in, ondertekent “voor akkoord”, en stuurt dit 

formulier naar ons adres.     

Op het moment dat wij dit allemaal hebben ontvangen, is de boeking definitief. U krijgt dan een bevestiging. 

 

Slotbetaling 

Uiterlijk 2 weken voor de huurperiode betaalt u het restant van de huursom. 

 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering tot 8 weken voor aankomst is 50% van de huursom verschuldigd, daarna het volledige bedrag. 

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. 

 

        Handtekening voor akkoord: 

Huurperiode van ………………. tot …………………… 

Naam: …………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………… 

PC/ woonplaats: ………………………………………… 

Telefoon: ………………………………………………… 

Email: ……………………………………………………  Datum: 

 

 


