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Huurvoorwaarden vakantiewoning Casa Tosca Villamartin 

 

Art. 1 Reservering 

1.1 Een aanvraag voor reservering van Casa Tosca in Villamartin geschiedt via boeking op internet of via rechtstreeks contact met de verhuurder. 

Bevestiging van de aanvraag wordt bevestigd met een verzoek tot aanbetaling. 

1.2 De aanbetaling dient binnen 7 dagen na bevestiging van de reservering te worden voldaan betaald op de rekening van de verhuurder. Het 

restant van de huursom dient uiterlijk op de in de email vermelde datum (6 weken voor aanvang van de huurperiode) door verhuurder te zijn 

ontvangen. 

1.3 Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dient betaling van de volledige huurprijs direct na 

bevestiging van de reservering plaats te vinden. 

1.4 Na ontvangst van de aanbetaling wordt door verhuurder de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij 

afzegging door huurder na deze bevestiging zijn kosten verschuldigd. 

1.5 Niet of niet tijdige betaling zal worden beschouwd als een annulering van de overeenkomst door de huurder en dientengevolge zijn de 

voorwaarden van artikel 2 van deze voorwaarden van toepassing. Verhuurder heeft dan eveneens het recht het verhuurde opnieuw voor 

verhuur aan derden aan te bieden. 

Art. 2 Annulering door de huurder 

2.1  Annulering moet zo spoedig mogelijk schriftelijk aan verhuurder worden gemeld. 

2.2  Huurder zal bij annulering, tenzij artikel 2.5 van toepassing is, het navolgende aan de verhuurder verschuldigd zijn: 

• bij annulering tot de 42ste dag voor aanvang van de huurperiode: 30% van de reissom, vermeerderd met de reserveringskosten. 

• bij annulering tussen de 42ste tot de 28ste dag voor aanvang van de huurperiode: 60% van de reissom, vermeerderd met de 

reserveringskosten. 

• bij annulering tussen de 28ste tot de eerste dag voor de aanvang van de huurperiode: 90% van de reissom, vermeerderd met de 

reserveringskosten. 

• bij annulering op de eerste aanvangsdag van de huurperiode of later: 100% van de reissom, vermeerderd met de reserveringskosten. 

2.3  De verschuldigde annuleringskosten zullen door de verhuurder voor zoveel mogelijk worden verrekend met de reeds door  de huurder 

 gedane betalingen. Mochten deze niet toereikend zijn om de annuleringskosten te dekken, dan dient betaling daarvan plaats te vinden binnen 

 10 dagen na bevestiging van de annulering door verhuurder aan de huurder. 

2.4  Vertrek eerder dan gepland, ongeacht aanleiding of oorzaak, leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten van de eindschoonmaak. 

2.5 Indien door overheidsrestricties reizen onmogelijk blijkt met betrekking tot het Covid-19 virus dan wordt 100% van de betaalde bedragen 

teruggestort. Indien gewenst kan de huurder kiezen voor een vervangende periode waarbij verschillen in bedragen met elkaar zullen worden 

verrekend. Het teveel betaalde bedrag ten opzichte van de nieuwe boeking zal 100% worden teruggestort. 

Art. 3 Borgsom 

3.1 De huurder betaalt een borgsom. De hoogte van de borgsom bedraagt € 200,00 en dient vooraf per bank te worden voldaan 

3.2 Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de huurder, zijn medehuurders of bezoekers 

 enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving of indien de betalingsverplichtingen  niet zijn nagekomen. 

3.3 De eindcontrole op schades wordt na het vertrek van huurder gedaan tenzij deze aantoonbaar met beheerder een andersluidende afspraak 

 heeft gemaakt. 

3.4 Indien er na het einde van de reserveringsperiode geen noodzaak bestaat tot inhouding u.h.v. punt 3.2 zal binnen 14 dagen na de 

 vertrekdatum (het resterende deel van) de  waarborgsom worden terugbetaald. 

Art. 4 Aansprakelijkheid 

4.1 Aan personen onder de 21 jaar wordt niet verhuurd. Zonder begeleidende oudere zal bij aankomst toegang tot het huis geweigerd 

 worden. Bij twijfel kan de beheerder om legitimatie vragen. Bij overtreding zal huurder gesommeerd worden het huis per direct te 

 verlaten. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. 

4.2 De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt 

 vastgesteld. 
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4.3 De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens medehuurders en bezoekers, evenals voor 

 de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd. 

4.5 Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis of inventaris in vergelijking met de 

 beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van het huis  bij aankomst van de huurder dienen binnen 24 uur na aankomst aan de 

 beheerder te worden gemeld. Deze zal onmiddellijk de eigenaar in kennis stellen. 

4.6 De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt 

 als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis. 

4.7 De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet kunnen leveren van nutsvoorzieningen en/of 

 internet als dit  een oorzaak heeft van buitenaf. 

Art. 5 Aantal personen 

5.1 Het aantal personen dat in het vakantiehuis volgens opgave mag overnachten mag in geen geval overschreden worden. 

5.2 Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en  zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling 

 of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden. 

Art. 6 Schoonmaak 

6.1 Meld klachten over de aangetroffen netheid van het vakantiehuis bij aankomst bij de beheerder zodat e.e.a. in overleg kan worden opgelost. 

6.2 Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten. 

Art. 7 Roken 

7.1 Roken binnenshuis is verboden. 

Art. 8 Huisdieren 

8.1 Huisdieren zijn niet toegestaan 

Art. 9 Aankomst- en vertrektijden 

9.1 De aankomsttijd is vanaf 16:00 uur in de middag. 

9.2 Vertrek is uiterlijk 11:00 uur ‘s morgens. Later vertrek is niet uitgesloten doch uitsluitend in overleg met de huurder ontvangende eigenaar of 

 beheerder. 

9.3 De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd. 

9.4 Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit 

 voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder. 

Art. 10 Verantwoordelijkheden en verplichtingen 

10.1 In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de 

 huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de 

 richtlijnen of deze algemene voorwaarden. 

10.2 De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de 

 omgeving. 

10.3 De huurder is verplicht toegang tot de woning te verlenen voor noodzakelijke reparaties en onderhoud. 

10.4 De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur zoals o.a. wasmachine, oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren. Bij 

 niet voldoen kan dit in rekening worden gebracht. 

10.5 De huurder is verplicht zich te houden aan de hieronder vermelde regels met betrekking tot gebruik van het gezamenlijke zwembad en de 

 reglementen van de Vereniging van Eigenaren welke zichtbaar zijn opgehangen bij de  gemeenschappelijke zones. Overtreding hiervan kan 

 onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitzetting zonder mogelijkheid van enige restitutie. 

10.6 De huurder verplicht zich te allen tijde zuinig om te gaan met energie. De All In prijs is inclusief 90kWh stroom/gas gemiddeld per week. Indien 

het  totale gemiddelde wordt overschreden zal hierna €5,00 per dag worden berekend welke wordt verrekend met de betaalde borg. 
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Regels met betrekking tot gebruik van het gezamenlijke zwembad 
 

1.  Het zwembad mag niet gebruikt worden tussen 22:00 en 08:00 uur of indien het zwembad wordt schoongemaakt en/of onderhouden. 

2.  Gelieve te douchen vóór gebruik van het zwembad om overtollige zonnebrandolie en voet vuil te verwijderen. 

3.  Geen persoonlijke bezittingen zoals stoelen en/of ligbedden 's nachts achterlaten bij het zwembad. 

4.  Glaswerk, servies of ring-pull blikjes zijn niet toegestaan bij het zwembad. Gebruik alleen onbreekbare glazen om gevaar van

 verwondingen te voorkomen. Er mogen geen voorwerpen in het zwembad worden gegooid. 

5.  Personen welke huren van eigenaren mogen geen niet-ingezetenen gasten uitnodigen om van het zwembad gebruik te maken. 

6.  Kinderen onder de leeftijd van 8 jaar mogen alleen onder toezicht van een verantwoordelijke volwassene van het zwembad gebruik maken. 

7.  Ouders moeten ervoor zorgdragen dat hun kinderen zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels met betrekking tot gebruik van 

 het zwembad. Gelieve geen gebruik te maken van het zwembad als u vermoedt dat uw kind zich niet goed voelt. Baby's dienen speciale 

 waterdichte luiers te dragen. 

8.  De zwembaden zijn rookvrije zones. 

9.  Huisdieren zijn niet toegestaan rond het zwembad. 

10.  Alle vuilnis en afval moeten bij vertrek door de gebruiker worden meegenomen. 

11.  Duiken of het maken van bommetjes is niet toegestaan indien zwemmers in het zwembad aanwezig zijn. 

12.  Grote opblaasbare attributen zijn niet toegestaan in het zwembad terwijl zwemmers aanwezig zijn en moeten worden verwijderd als deze niet 

 worden gebruikt. Armbandjes en zwemhulpmiddelen zijn wel toegestaan. 

13.  Vanwege de aanwezigheid van de woningen rond het zwembad zijn radio, cd en andere geluidsapparatuur niet toegestaan, echter 

 persoonlijke geluidsdragers voorzien van oordoppen mogen wel worden gebruikt. 

14. Het is niet toegestaan om in welke vorm dan ook overlast en/of geluidsoverlast te veroorzaken. 

15.  Het is voor kinderen niet toegestaan om te spelen in de gemeenschappelijke ruimten na 22:00 uur. 


