Reserveringsvoorwaarden
Le Necou 721 Les Menuires
De huurder ontvangt een schriftelijke bevestiging waardoor een boeking tot stand komt.
Boeking houdt in dat huurder en verhuurder zich aan de volgende voorwaarden houden:
1: Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging doet de huurder een
aanbetaling van € 150,= vermeerdert met de borgsom van € 150,=.
2: De huurder heeft de mogelijkheid de reservering te annuleren. Bij annulering tot uiterlijk 10
weken voor de aanvang van de huurperiode wordt door de verhuurder het reeds door de
huurder betaalde bedrag volledig gerestitueerd. Bij annulering 10 tot 6 weken voor aanvang
van de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor 50% van de totale huursom.
Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode zal de verhuurder alleen de
borgsom restitueren. De huurder is de totale huursom verschuldigd.
De huurder wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.
3: De huurperiode is minimaal een week en loopt van zaterdag tot zaterdag (tenzij schriftelijk
anders overeengekomen). Aankomst niet voor 12.00 uur, vertrek uiterlijk 12.00 uur.
4: Het gehuurde mag niet door meer dan het overeengekomen aantal personen bezet
worden.
5: De huurder verplicht zich het appartement en de inventaris met de grootste zorg te
behandelen en zich te houden aan instructies voor gebruik, bediening en schoonhouden van
de technische apparatuur. Breuk of zoekraken van kleinere voorwerpen kan gecompenseerd
worden door deze voorwerpen zelf te vervangen.
6: Door de huurder veroorzaakte ernstige beschadigingen dienen (achteraf) aan de eigenaar
gemeld en met hem verrekend te worden. Bij technische mankementen neemt de huurder,
indien ze onmiddellijk verholpen moeten worden, contact op met verhuurder.
7: Huurders gebruiken eigen linnengoed.
8: Het is niet toegestaan in het appartement te roken.
9: In de kelder van het gebouw bevindt zich een afsluitbare kast voor ski’s en skischoenen.
Het is niet toegestaan ski’s en skischoenen mee te nemen in het appartement.
10: De huurders zijn er voor aansprakelijk dat het gehuurde in zodanige staat achterblijft, dat
de volgende huurders zich er welkom voelen. De verhuurder vraagt in verband hiermee een
waarborgsom van euro € 150,=. Deze borgsom wordt gerestitueerd indien de woning schoon
en zonder schade wordt achtergelaten en de huurders zich ook aan de andere
reserveringsvoorwaarden gehouden hebben.
11: Huurders verplichten zich bewoners en andere gasten in de omgeving geen overlast
aan te doen en zeker hun nachtrust te respecteren.
12: De verhuurder kan in geval van force majeure de reservering annuleren en verplicht zich
dan de reeds betaalde huur te restitueren.
13: De grootte van het bedrag waarvoor de verhuurder aansprakelijk is, is in geen geval
hoger dan de betaalde huursom.
14: De huurder zal de eigenaar niet aansprakelijk stellen voor schade aan personen en / of
goederen, b.v. schade ten gevolge van ongeval, brand, storm of vorst. De huurder wordt
aangeraden een reisverzekering af te sluiten.
15: De verhuurder of zijn gemachtigde heeft tijdens de huurperiode het recht het gehuurde
te betreden voor controle, respectievelijk aanvulling van de aanwezige apparatuur en
inventaris.
16: Huisdieren zijn niet toegestaan.
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