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Huurcontract Patrouille Oost
De huurder

Telefoon:
E-mailadres:

De periode

De villa staat tot jullie beschikking van
tot en met
. Uitsluitend bestemd voor
vakantieverblijf, te betrekken door maximaal 6 personen en één kind tot 2 jaar.
Op de dag van aankomst is de woning vanaf 15:00 uur beschikbaar en op de dag van vertrek dient de
woning om 10:00 uur verlaten te zijn.

De kosten
Aantal Bedrag per stuk Totaalbedrag
Huurprijs (incl. 9% BTW)
€ 0,00
Schoonmaak
0
€ 45,00
€ 0,00
Beddenlinnen (aantal)
Via receptie
Totaal
€ 0,00
De kosten zijn inclusief toeristenbelasting, gas, licht, water en 9% BTW. De kosten dienen uiterlijk twee
weken voor aankomst op bankrekening NL90INGB0009433299 t.n.v. S. Telling en/of I. Telling Ammerlaan te Mijdrecht overgemaakt te zijn.

Het adres

Het adres van Patrouille Oost is Stappeland 84, 1796 BW DE KOOG en van de receptie is
Stappeland 12.

Ondertekening

SVP op bijgaand contract de ontbrekende gegevens aanvullen en indien nodig corrigeren. Daarna dit
contract ondertekenen voor akkoord en per reguliere post retourneren of scannen en per e-mail
versturen. Met ondertekening geef je aan akkoord te zijn met de voorwaarden vermeld op de
achterzijde.

Akkoord verhuurder:

Akkoord huurder:

………………………………………

……………..……………………
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Huurcontract Patrouille Oost
Voorwaarden voor de verhuur.
Annulering en tussentijdse beëindiging

Na retourneren van de huurder van dit contract is het definitief. Mocht de huurder het alsnog annuleren dan blijft
de huurder de volledige huurprijs verschuldigd. Mochten wij de villa over dezelfde periode alsnog (gedeeltelijk)
kunnen verhuren, dan retourneren wij dat deel van de huurprijs. Mocht de huurder de villa eerder verlaten dan de
gehuurde periode, dan zal de huurprijs niet geretourneerd worden.

De sleutel

De sleutel kun je ophalen bij de receptie van het Beachpark. Zie voor de openingstijden onze internetpagina of het
bord naast de receptie.

Beddengoed en handdoeken

Er zijn vier bedden van 90 bij 200 cm en twee bedden van 80 bij 200 cm in het huis aanwezig. Voor elk bed is een
dekbed zonder hoes en kussen zonder sloop beschikbaar. Voor dekbedhoezen en kussenslopen dient de huurder te
zorgen. Hiervoor zijn twee mogelijkheden.
- Of je huurt het bij de receptie bij aankomst, kost ongeveer € 6,= per set. Dit dient wel aan de voorzijde van dit
contract aangegeven te worden.
- Of je neemt het zelf mee.
Hand- en keukenlinnen moeten jullie in ieder geval zelf meebrengen.

Schoonmaken

De schoonmaak wordt in principe door ons geregeld. In de gevallen waarin dit niet mogelijk is, wordt je verzocht
om het huis zelf schoon te maken. De huurder dient de woning zo schoon achter te laten, dat een volgende
huurder er zo in kan trekken.

Gebruik van de woning

Voor het gebruik van de woning hebben wij een paar richtlijnen opgesteld.
- De privéspullen die wij in kasten in de slaap- en badkamers laten liggen zijn niet voor algemeen gebruik. Dit
geldt ook voor de spullen in de privékast in de berging beneden.
- Als men de woning verlaat altijd, ook bij een korte afwezigheid, het zonnescherm altijd indraaien. Het kan op
Texel hard en onverwacht gaan stormen met mogelijk vervelende schade tot gevolg.

Verlaten van de woning
Bij
-

het verlaten van de woning graag aandacht voor de volgende zaken.
Thermostaat van de verwarming op 13º Celsius zetten.
Koelkast, vuilnisbakken en vaatwasmachine moeten leeg zijn.
Indien de open haard gebruikt is, deze zelf schoonmaken.
Ventilator van de badkamer beneden terug naar stand 1.
De stekker van de kachel in de badkamer boven uit het stopcontact halen.
Alle gordijnen, ramen en buitendeuren sluiten en in de wintermaanden alle radiatoren in het huis openen.

Receptie

Bij de receptie kunnen allerlei vragen over het eiland en/of het park worden gesteld. Hoewel wij niet via Landal
verhuren, houden wij ons wel aan de afspraken binnen het park.

De boot voor de heenreis

De boot vanuit Den Helder naar Texel vertrekt op het halve uur vanaf 630 tot 2130 uur. De wachttijd voor de boot
hangt uiteraard van de drukte af. Maar voor de zekerheid is het handig om een kwartier speling te nemen. Soms
zijn er twee boten in de vaart, dan vertrekt er ook een boot op het hele uur. Je kan op www.teso.nl nakijken
wanneer dat is. Verder is het handig om op www.teso.nl vooraf een kaartje te kopen. Dit bespaart tijd bij de kassa
en hierdoor kan je soms net een boot eerder hebben.

Instructies

De complete instructies voor het gebruik van de woning zijn in de woning aanwezig en zijn te vinden op
patrouilleoost.nl.

