
Algemene verhuurvoorwaarden voor vakantieaccommodaties  

1. Toepassing 
Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van de Blenck 68 te Callantsoog. 

2. Huurovereenkomst 
2.1 
Alle overeenkomsten betreffen een huurovereenkomst welke naar haar aard van korte duur is, te 
weten bestemd tot het tijdelijk gebruiken van de woning als vakantiewoning. De huurovereenkomst 
geldt dan ook uitsluitend voor de in deze overeenkomst aangegeven perioden. Er bestaat geen recht 
op huurbescherming en de huurder verplicht zich het gehuurde na ommekomst van de termijn te 
verlaten. 
2.2 
De verhuurder en de huurder stellen hierbij vast dat zij deze huurovereenkomst met elkaar zijn 
aangegaan met het oog op het gebruik van het gehuurde als vakantieaccommodatie door de huurder 
voor de hierboven onder 2.1 bedoelde tijd.  

3. Rechten en plichten verhuurder 
3.1 
Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat 
aan de huurder op te leveren. 
3.2 
De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan persoon of goed van de huurder of 
van derden, behalve wanneer deze schade uitsluitend optreedt als gevolg van de staat van het 
gehuurde, voor zover de verhuurder ter zake daarvan persoonlijk grove schuld treft of persoonlijk 
ernstig nalatig is gebleven. Huurder vrijwaart verhuurder tegen alle aanspraken van derden, 
waarvoor verhuurder in voege als voorschreven geen aansprakelijkheid zou (behoren te) dragen.  

4. Rechten en plichten huurder 
4.1 
Huurder verklaart zich met ligging, inrichting en staat van onderhoud van het gehuurde volstrekt 
bekend. 
4.2 
Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan noch daarin meer personen 
doen overnachten dan bij deze overeenkomst is overeengekomen, tenzij met schriftelijke 
toestemming van de verhuurder. Bij overschrijding van het genoemde maximaal aantal personen 
zonder toestemming van de verhuurder wordt de huurovereenkomst per direct ontbonden. 
4.3 
Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes en proper bewonen, 
waarbij hij/zij aansprakelijk is voor de schade aan het gehuurde, inclusief schade en/of verlies van 
(een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode tenzij de huurder aannemelijk 
maakt dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend.  

4.4 
Huisdieren zijn in overleg met de verhuurder toegestaan. 
4.5 
Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen 
beroep of bedrijf mogen uitoefenen. 
4.6 
Het is de huurder verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te 
gebruiken dan die welke daarin door de verhuurder zijn aangebracht of geplaatst. 



4.7                                                                                                                                                                   
Huurder dient zelf linnen- en badgoed mee te nemen. 
4.8 
Het is de huurder verboden, door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken.  

5. Betaling 
5.1 
De huurovereenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarden dat de huurder de 
huursom niet binnen de termijn genoemd in de huurovereenkomst aan de verhuurder zal hebben 
voldaan. Bij boekingen binnen acht weken voor de aanvang van het verblijf dient het volledige 
huurbedrag ineens te worden voldaan.  

6. Algemene bepalingen 
6.1 
Het ter beschikking stellen van het huurobject aan de huurder geschiedt door overhandiging van de 
huissleutels, nadat de volledige huursom aan de verhuurder is voldaan. 
6.2 
Eventuele klachten met betrekking tot het gehuurde dienen direct bij de aanvang van de huurtermijn 
met de verhuurder te worden opgenomen om zo de verhuurder in de gelegenheid te stellen een en 
ander zo spoedig mogelijk op te lossen. De huurder is verplicht die stappen te ondernemen die van 
hem verlangd kunnen worden om mogelijke schade te beperken. Het verlaten van het object zonder 
de verhuurder over uw klacht te informeren leidt tot het verlies van alle rechten op 
schadevergoeding of compensatie. 
6.3 
Het gebruik van gas, licht, water en verwarming is bij de huurprijs inbegrepen, tenzij voorafgaand aan 
het sluiten van deze huurovereenkomst een bijdrage in deze kosten door de verhuurder is bepaald. 
6.4 
De verhuurder is, tenzij dit aan zijn opzet of grove schuld is te wijten, niet aansprakelijk voor diefstal, 
beschadiging en letsel en/of ongevallen met betrekking tot personen of goederen veroorzaakt tijdens 
of ten gevolge van het verblijf in de huuraccommodatie, evenmin voor het onklaar geraken of buiten 
werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen.  

7. Annuleren 
7.1 
Bij annulering door de huurder is deze de navolgende bedragen aan de verhuurder verschuldigd: 
a. bij annulering tot 42e dagen voor de dag van aankomst: 30% van de reissom; 
b. bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e voor de dag van de aankomst: 60% van de 
reissom: 
c. bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de reissom; 
d. bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle reissom. 
7.2 
Annulering dient steeds schriftelijk aan het adres van de verhuurder plaats te vinden.  

8. Forumkeuze en geschillen 
8.1 
De Nederlandstalige versie van de overeenkomst prevaleert te allen tijde boven de in andere talen 
vertaalde versies. 
8.2 
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting 
bevoegd om van alle geschillen tussen verhuurder en huurder, direct of indirect voortvloeiende uit 
deze overeenkomst kennis te nemen.  


