
Algemene Huurvoorwaarden Recreatiewoningen 
 
 
Uw reservering, van een recreatie woning,  is pas definitief wanneer deze is goedgekeurd door 
Watertuin Recreatie en de aanbetaling binnen de gestelde betaaltermijn is voldaan. 
   
In de woning is een uitgebreide informatiemap map aanwezig met de gebruiksaanwijzingen van de 
diverse apparatuur e.d.. Deze map dient u bij aankomst eerst door te lezen.  
 
In de informatie map bevindt zich ook de inventarislijst. Eventuele tekorten en/of defecten dient u 
direct bij aankomst, per email of sms bericht (Pieter Pijl 0653480405), te melden. 
 
De huursom van de woning is inclusief energie, hieronder wordt verstaan een normaal Electra 
verbruik van maximaal 40 kWh per week en kachel brandstof naar behoefte. Extra Electra verbruik 
wordt doorberekend tegen € 0.25 per KWh.  
 
De borg dient o.a. ter zekerheid voor de te maken kosten van door huurder veroorzaakte schade aan 
het gehuurde, schade aan inventaris, voor extra schoonmaakkosten, voor verlies van de parkeerkaart 
en huissleutel e.d.. Mocht de door huurder veroorzaakte schade hoger zijn dan de gestorte borg dan 
blijft de huurder aansprakelijk voor de schade welke niet wordt gedekt door de borg. De borg zal 
direct, nadat het gehuurde is gecontroleerd en in orde bevonden, worden uitbetaald. De controle vindt 
plaats, na vertrek, tijdens de schoonmaakwerkzaamheden. 
 
De in rekening gebrachte schoonmaakkosten zijn erop gebaseerd dat huurder het gehuurde in nette 
staat houd en bij vertrek het gehuurde netjes achterlaat. 
 
Roken in de recreatie woningen is niet toegestaan, ook is het niet toegestaan  veranderingen aan te 
brengen en/of gaten in de wanden te maken. 
 
Meenemen van huisdieren is alleen toegestaan na schriftelijke bevestiging van de verhuurder. 
 
De huissleutel moet na afloop van de huurperiode worden achter gelaten in de daarvoor bestemde 
sleutelkluis. 
 
De parkeerkaart mag worden achter gelaten in de groene brievenbus naast de deur bij het kantoor, 
deze heeft u dan niet meer nodig daar de slagboom bij de hoofdingang automatisch opent bij het 
uitrijden. 
 
Bij boeking moet 40%, van het factuur bedrag, binnen 7 dagen worden voldaan. De volledige huursom 
dient uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. 
 
Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode bent u 15% van het factuurbedrag aan 
administratiekosten verschuldigd. Bij Annulering tot 3 weken voor aanvang van de huurperiode bent u 
de aanbetaling verschuldigd. Bij annuleren binnen 3 weken voor aanvang van de huurperiode bent u 
75% van de huursom verschuldigd en bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang van de 
huurperiode bent u de gehele huursom verschuldigd.  
 
Januari 2017. 


