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VOORWAARDEN HUUR 

 

A. VERPLICHTINGEN VERHUURDER   

Verhuurder is verplicht:  

1. het verblijf tijdig zoals afgesproken in deze huurovereenkomst ter beschikking te stellen;  

2. in goede staat en compleet met inventaris ter beschikking te stellen;  

3. voldoende instructie vooraf te geven voor het gebruik van het verblijf en toebehoren.  

 

B. VERPLICHTINGEN HUURDER 

Huurder is verplicht:  

1. de verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij het verblijf niet 

of voor een kortere periode;  

2. het verblijf zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming, te gebruiken;  

3. de instructies van de verhuurder op te volgen;  

4. het verblijf niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;  

5. zorg te dragen voor naleving van de regels door het gezelschap waar huurder deel van uitmaakt;  

6. zich te houden aan het geldende kampreglement van kampeerterrein Stortemelk.  

 

C. BORG  

De huurder betaalt een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten 

of dergelijke, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal 

zijn (bv. schade aan het inventaris, het niet correct en schoon achterlaten van het tenthuis of kwijtmaken label slaaptent).  

 

D. ANNULERING HUURDER  

1. Huurder dient schriftelijk of per e-mail te annuleren; 

2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:  

• bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 25% van de huurprijs; 

• bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de huurprijs; 

• bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de huurprijs; 

• bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de huurprijs; 

• bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de huurprijs. 

3. Indien het verblijf voor de  overeengekomen periode alsnog (gedeeltelijk) wordt verhuurd aan een derde, worden de 

annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst.  

 

E. ANNULERING VERHUURDER  

1. Indien door onvoorziene omstandigheden verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren,  zal de huurder 

hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van de (aan)betaling plaatsvinden; 

2. Wanneer de huurder de toegang tot het kampeerterrein Stortemelk wordt geweigerd door de directie, annuleert de 

verhuurder per direct de overeenkomst zonder recht op terugbetaling. 

 

F. SCHADE  

1. Bij elke schade door verlies, inbeslagname en aanzienlijke beschadiging van het verblijf, inventaris en toebehoren, 

treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder; 

2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende kosten, tenzij 

de schade wordt gedekt door de voor het verblijf afgesloten verzekering welke ingevolge deze overeenkomst 

verzekerd had behoren te zijn. Dit bedrag is maximaal het eigen risico; 

3. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht zal deze verhaald worden op de huurder.



 

  



 

 

 


