Algemene voorwaarden Vakantie Park Waadhoeke Resort

( VPW )

1. RESERVERING
VPW neemt alleen boekingen aan van personen ouder dan 21 jaar. Reservering is alleen mogelijk via ons
digitaal formulier op onze internetsite. Na volledige invulling en het betalen van de aanbetaling ontvangt u
digitaal een boekbevestiging .
Indien door systeem- of bezettingsfouten blijk dat de gedane reserveringsopdracht niet uitgevoerd kan
worden is VPWR als verhuurder het recht voorbehouden de reservering alsnog schriftelijk te annuleren
zonder enige vorm van schadeloosstelling.
2. BETALING
Aan het einde van de boeking via ons digitaal formulier dient u direct via Ideaal betaalsysteem 50 % van het
totaalbedrag aan ons te betalen. De resterende 50 % dient uiterlijk 30 dagen voor de geboekte datum op
ons bankrekening zijn bijgeschreven. Mocht betaling van het restbedrag niet uiterlijk 30 dagen voor de
geboekte datum bij ons binnen zijn vervalt uw boeking en vindt geen restitutie plaats van de reeds betaalde
aanbetaling. Bij boekingen binnen 30 dagen voor de aankomstdatum dient u het volledige boekingsbedrag
ineens te worden betaald via het Ideaal betaalsysteem.
3. PRIJZEN
De prijzen welke door ons ( VPWR ) worden vermeld op de internetsite of brochures zijn met de meeste
zorg samengesteld maar niet bindend. VPWR houdt zich het recht voor de prijzen te wijzigen of een toeslag
in rekening te brengen. De prijzen op het boekingsformulier zijn bij boeken vast en bindend.
4. BORG
U dient het gehuurde en het daarbij beschikbaar gestelde netjes en als een goed huisvader te behandelen
en te gebruiken. Het gehuurde en zijn toe behorens dienen aan het einde van de huurperiode in de zelfde
staat terug te worden gegeven zoals het in het begin is ontvangen. Mogelijk zal er schade of vermissing
kunnen ontstaan, hiervoor bent u als huurder aansprakelijk. Er zal bij boeking een borg ad. € 100,00 in
rekening worden gebracht, deze borg wordt binnen twee weken aan u per bank retour gestort worden als
er geen schades of vermissingen zijn. Mocht de schades of vermissingen boven het borgbedrag komen dan
ontvangt u hiervoor een factuur welke u binnen 14 dagen na factuurdatum aan VPWR moet betalen.
5. ANNULEREN
Annuleren is alleen mogelijk onder de navolgende voorwaarden: Annuleringen dienen schriftelijk aan
VPWR te worden gedaan. Bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang van de huurperiode bent u 50%
van het huurbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de huurperiode bent u
het gehele huurbedrag verschuldigd.
Het is niet toegestaan om zonder medeweten van verhuurder VPWR de accommodatie onder te verhuren
aan een ander dan de persoon welke de boeking heeft ten naamgesteld.
6. WAT U HUURT

U huurt de aangegeven accommodatie voor de vastgelegde periode voor het aantal aangegeven personen
met inbegrip van verbruik van gas, water, elektra en vuil afgifte. Kosten van eindschoonmaak en
toeristenbelasting zijn verplicht en staan apart op de factuur. Overig opties worden apart in rekening
gebracht op de factuur.
Het meebrengen van huisdieren is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Voor linnengoed zoals
lakens, slopen, thee- en handdoeken, enz. dient u als huurder zelf zorg te dragen. De linnen pakketen zijn
bij VPWR tevens te huren met inbegrip van de eerste bed opmaak.
7. VERBLIJF OP HET PARK
Groepen jongeren jonger dan 22 jaar zijn niet toegestaan in de accommodatie. Tijdens het verblijf op het
park dient u zich te houden aan het park reglement. Voertuigen dien op de daarvoor aangewezen
parkeervoorziening te worden geplaatst, dit is bij de accommodatie of op het algemene gedeelte.
8. AANKOMST EN VERTREK
U kunt de accommodatie op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek dient
u de accommodatie uiterlijk 10.00 uur te verlaten.
Op de dag van vertrek dient u de accommodatie in dezelfde staat achter te laten zoals bij aankomst is
aangetroffen. Dit onder andere in; geen los vuil achterlaten, maar in de buitencontainer, koelkast leeg
opleveren, gebruikte goederen schoon (afgewassen) op zijn originele plek achter laten en de vloer schoon.
9. AANSPRAKELIJKHEID
U als huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade of verlies van de
inventaris of een deel hiervan tijdens uw huurperiode. Deze is in te dekken door een reisverzekering af te
sluiten.
Verhuurder VPWR kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden als gevolg van brand, lekkage, ongeval,
diefstal of welke oorzaak dan ook, aan huurder, diens medebewoners en / of eigendommen. Indien wij
door overmacht gedwongen zijn een huurcontract te moeten annuleren, zijn wij op generlei wijze
aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal restitutie van het aan ons betaalde bedrag
plaatsvinden.
10. KLACHTEN
Mogelijk zijn er dingen bij aankost of verblijf niet naar uw wens, dan dient u dit direct telefonisch te melden
aan de beheerder ( zie nummer in de algemene info map), deze zal zo spoedig mogelijk en naar beste
kunnen uw klacht proberen op te lossen.
11. GESCHILLEN EN ONTBINDING
VPWR is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst
van rechter en/ of arbiter nodig zal zijn: Indien de aanbetaling of volledige betaling niet of niet tijdig door
VPWR is ontvangen Indien de huurder nalaat het gehuurde op de juiste dag en tijdstip betrekt, of
vroegtijdig verlaat. Van toepassing is het Nederlandse recht.

