Chalet Lantana, Paal 135, Stadl an der Mur
Eigenaren: René en Ciska Wanschers
Pinksterbloem 28
7623 CM Borne
0031 (0)74 – 267 32 34

Algemene voorwaarden Chalet Lantana
1. Huurperiode
De huurperiode is normaal gesproken minimaal 1 week (of meerdere weken) en gaat in op de eerste zaterdag om
15.00 uur en eindigt de laatste zaterdag om 10.00 uur. In overleg zijn andere periodes en tijden bespreekbaar.
2. Reservering
Reserveringen dienen ingevuld te worden via het boekingsformulier. Vervolgens krijgt u na uw aanvraag een
bevestiging per e-mail met alle gegevens over het totale boekingsbedrag en uw reservering. Nadat wij de daarop
vermelde aanbetaling hebben ontvangen is de reservering definitief.
3. Betaling
De aanbetaling bedraagt 30% van het totale huurbedrag en dient binnen 14 dagen na ontvangst van de
bevestiging in ons bezit te zijn. Het restant van de huursom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de
huurperiode te zijn voldaan, alsmede de toeristenbelasting en waarborgsom. Bij reserveringen binnen 6 weken
voor aanvang van de huurperiode dient de totale huursom inclusief toeristenbelasting en waarborgsom direct te
worden voldaan. De totale huursom dient in elk geval te zijn voldaan voor dat het chalet kan worden betrokken.
4. Annulering
Bij annulering, schriftelijk gedaan tot 2 maanden voor de huurdatum, ontvangt u 50% van de reeds betaalde
aanbetaling retour. Voor het overige dient u zelf eventueel een annuleringsverzekering af te sluiten.
5. Waarborgsom
Er dient een waarborgsom ad  100,- betaald te worden. Deze wordt binnen 14 dagen na uw vertrek uit het
chalet teruggestort, eventueel na aftrek van bijv. schoonmaakkosten, energiekosten en kosten ontstaan door
breuk of beschadiging.
6. Maximaal aantal personen
Het chalet is ingericht en geschikt voor maximaal 9 personen. Bewoning met meer personen is niet geoorloofd .
Indien u met meer dan het toegestane aantal personen komt zijn wij gerechtigd om u de toegang tot het chalet te
weigeren. Als u tijdens uw vakantie vrienden wilt uitnodigen, vragen wij u dit vooraf met ons te overleggen.
7. Huisdieren en roken
In ons chalet zijn geen huisdieren toegestaan. Tevens mag er binnen niet gerookt worden.
8. Schoonmaak
De eindschoonmaak wordt door ons zelf gedaan en is bij de prijs inbegrepen. Zelf dient u zorg te dragen voor de
dagelijkse schoonmaak.
9. Beddengoed en hand- en keukenlinnen
Beddengoed is aanwezig en is bij de prijs inbegrepen, alsmede handlinnen. Bedlinnen voor het kinderbed dient u
altijd zelf mee te brengen,
10. Gas, water en electriciteit
Deze kosten zijn bij normaal gebruik bij de kosten inbegrepen.
11. Aansprakelijkheid
Tijdens het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde
object behoren en dient tegen zo'n aansprakelijkheid verplicht verzekerd te zijn. De eigenaar/verhuurder kan
geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade en ongemakken in welke vorm
en door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor de huurder en anderen die zich in of om het gehuurde huis
bevinden.
Bij de vakantiewoning aanwezige huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en
dienen daarom strikt te worden nagekomen.

wijzigingen en drukfouten voorbehouden

