
	

DE HUURVOORWAARDEN VAN SOLANDRA  

1.  

2.  

AANSPRAKELIJKHEID  

In geen geval draagt Solandra enige verantwoordelijkheid voor de huurder in geval van 
persoonlijk letsel, verlies van of schade aan diens eigendom, hoe dan ook veroorzaakt. Ook 
in geval van diefstal van eigendom en/of geld draagt Solandra geen verantwoordelijkheid. U 
huurt rechtstreeks van de eigenaar.  

ANNULERINGSVERZEKERING  

Wij raden elke huurder aan een annuleringsverzekering af te sluiten. In geval van annulering 
kan de huurder dan aanspraak maken op volledige terugbetaling van de huursom. De reden 
van annulering moet dan wel binnen het dekkingsgebied van de annuleringsverzekering 
vallen.  

3. ANNULERINGEN  

Iedere annulering dient schriftelijk aan Solandra bevestigd te worden. De annulering is van 
kracht, vanaf de datum dat Solandra dit bericht heeft ontvangen. 
Een annulerende huurder is de volgende bedragen verschuldigd: 
· bij annulering tot 8 weken vóór de dag van aankomst: 10% van de reissom; 
· bij annulering tussen 8 weken vóór de dag van aankomst en 4 weken vóór de dag van 
aankomst: 50% van de reissom; 
· bij annulering vanaf 4 weken tot 1 week vóór de dag van aankomst: 90% van de reissom; · 
bij annulering vanaf de 6de dag (inclusief) tot op de dag van aankomst of later: de volle 
reissom.  

4. RESERVERINGSVOORWAARDEN  

a) U kunt telefonisch of per mail reserveren. Gebruik op onze website het boekingsformulier,  

te vinden op de pagina 'reserveren’, onder vermelding van in welke periode u wilt huren en 
met hoeveel personen u wilt komen. 
b) Er wordt altijd telefonisch of per mail contact met u opgenomen om de zaken af te 
stemmen. Deze manier van reserveren is voor u en Casa Timo bindend en rechtsgeldig.  

5. BETALINGSCONDITIES  

Nadat wij als verhuurder akkoord zijn gegaan met de boeking ontvangt de huurder een  

boekingsbevestiging en een factuur. De betalingswijze is als volgt: 
· 30% van de totale reissom, dit is de huursom + de waarborgsom, dient binnen 10 dagen na  

de verzenddatum die u op de boekingsbevestiging vindt, betaald te zijn.  



· Het restant van de reissom dient 4 weken voor aankomst te zijn voldaan.  

. Als u een late boeker bent dan dient u de reissom in één keer te voldoen. 

. Elke huurder betaalt naast de huursom een waarborgsom van € 400 ongeacht de  

huurperiode. zie verder onder 7. 
Let op: Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling is Casa Timo gerechtigd om de boeking te 
annuleren en annuleringskosten in rekening te brengen.  

Huurvoorwaarden Casa Timo Jávea  

6.  

VERANTWOORDELIJKHEID  

De persoon die de (aan)betaling van de reserveringsbevestiging/factuur doet, is en blijft  

verantwoordelijk voor zijn of haar medereizigers en moet verzekerd zijn van het feit dat zij op 
de hoogte zijn van de boekingsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. 
In geval de boekingsvoorwaarden niet worden nageleefd, heeft de eigenaar het recht om aan 
de huurder de toegang tot de accommodatie te weigeren.  

De volgende punten in het bijzonder zijn hierbij van belang: 
a) Het aantal personen mag nooit meer bedragen dan op de reserveringsbevestiging 
vermeld staat. 
b) De huurder dient zich als een goede gast te gedragen. 
c) Er worden geen huisdieren toegelaten, tenzij dat bij de reservering is afgesproken en in 
het boekingsformulier is genoemd. 
d) Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd en netjes achter te laten. Dit betekent dat 
de accommodatie bezemschoon wordt achtergelaten, alle voedselresten zijn verwijderd (ook  

koelkast en vriesvak), vaatwerk en keukengereedschap gereinigd zijn en alle afval is  

weggebracht door de huurder. Deze basisschoonmaak dient onafhankelijk van de verplichte 
eindschoonmaak door de huurder te worden uitgevoerd. 
e) ruim 1 week voor vertrek naar Casa Timo ontvangt u de gegevens m.b.t. het in ontvangst 
nemen van de sleutels.  

f) Op de dag van aankomst kunt u tussen 16.00 uur en 20.00 inchecken. Op de dag van 
vertrek dient u de accommodatie om 10.00 uur te verlaten. Tenzij anders vermeld.  

7.  

WAARBORGSOM IN GEVAL VAN SCHADE  

De waarborgsom zal aan de huurder terugbetaald worden 7 dagen na het eind van zijn  

vakantie, na aftrek van kosten in geval van schade aan of vermissing van goederen, of huur 
van speciale diensten. Mochten de kosten voor schade of vermissing hoger zijn dan 400 
euro dan zal de huurder aansprakelijk gesteld worden en een beroep moeten doen op 
zijn/haar WA verzekering of reisverzekering.Tijdens uw verblijf in Casa Timo bent u als 
huurder volledig aansprakelijk voor de casa, de inrichting en alle zaken welke bij het 



gehuurde behoren. Apart wordt genoemd het tuinmeubilair en parasols die bij afwezigheid 
opgeruimd dienen te worden om zo schade door wind en regen te voorkomen.  

ALLE SCHADES MOETEN DIRECT WORDEN GEMELD AAN DE EIGENAAR OF DE 
VERTEGENWOORDIGER VAN DE EIGENAAR. 
Deze kosten zijn eventueel te verhalen op uw reisverzekering. Wij raden u aan deze af te 
sluiten.  

Huurvoorwaarden Casa Timo Jávea  

	

Algemene voorwaarden 

TOPIC	TRAVEL	

TOPIC TRAVEL is onderdeel van @Leisure. TOPIC TRAVEL is aangesloten bij ANVR, SGR 
en Stichting Calamiteitenfonds Reizen en gecertificeerd met het Thuiswinkel Waarborg. 

ANVR	

TOPIC TRAVEL is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen 
en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen 
voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De 
reizen op www.TOPIC TRAVEL.nl worden aangeboden onder het beding dat de ANVR 
Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven 
dat dit niet het geval is. 

Voor die zaken waarin onze algemene voorwaarden niet voorzien, verwijzen wij u naar de ANVR 
Reisvoorwaarden. 

www.anvr.nl 

ANVR	Reisvoorwaarden:	

Klik hier voor de ANVR Reisvoorwaarden in PDF. 

SGR	

TOPIC TRAVEL is aangesloten bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Binnen de 
grenzen van de SGR-garantieregeling vallen op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de 
garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn 
vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de 
overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. 

Voor meer informatie betreffende SGR, verwijzen wij u naar de SGR-
garantieregeling. www.SGR.nl 



Calamiteitenfonds	

TOPIC TRAVEL is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen 
van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen op deze internetsite gepubliceerde 
reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument 
een (deel) van uw reissom terugkrijgt indien uw bij TOPIC TRAVEL geboekte verblijf als gevolg 
van een calamiteit niet of niet volledig door kan gaan; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt 
indien u als gevolg van een calamiteit uw bij TOPIC TRAVEL geboekte verblijf moet aanpassen 
of afbreken. 

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale 
gebeurtenis. Voor deze verplichte garantie betaalt u EUR 2,50 per reservering (geldig voor 
maximaal 9 personen), met uitzondering van reserveringen van in Nederland gesitueerde 
accommodaties en/of vervoer binnen Nederland alsmede reserveringen met een huursom die 
lager is dan EUR 150,-. 

Voor meer informatie betreffende het Calamiteitenfonds, verwijzen wij u naar de 

Calamiteitenfonds garantieregeling. www.calamiteitenfonds.nl 

Thuiswinkel	Waarborg	

TOPIC TRAVEL is gecertificeerd door de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg. 
Thuiswinkel Waarborg staat voor de veiligheid en betrouwbaarheid van een online webshop. De 
werkwijze en voorwaarden van TOPIC TRAVEL zijn in overeenstemming met de Nederlandse 
wet- en regelgeving. De (her)certificering vindt ieder jaar plaats.  

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel 

BEGRIPPEN	

In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder TOPIC TRAVEL: TOPIC TRAVEL, een 
merk van @Leisure en hieraan gelieerde ondernemingen, hierna te noemen TOPIC TRAVEL. 
(Hoofd)Huurder: een (natuurlijk) persoon, die een vakantiehuis uit het aanbod van TOPIC 
TRAVEL huurt of wenst te gaan huren. Medehuurder: degene die samen met (hoofd)Huurder in 
het vakantiehuis verblijft. Beheerder: degene die namens de eigenaar van een vakantiehuis 
taken van beheer van het vakantiehuis waarneemt. Consument: een natuurlijke persoon die een 
vakantiehuis huurt en niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Derden: ieder 
ander (rechts)persoon, niet zijnde TOPIC TRAVEL of Huurder. Eigenaar: de rechtsmatige 
eigenaar van een vakantiehuis (of diens vertegenwoordiger), die het vakantiehuis ter verhuur aan 
TOPIC TRAVEL heeft aangeboden. Boeking: een door TOPIC TRAVEL geaccepteerde 
reservering van een vakantiehuis. Vakantiehuis: bijvoorbeeld een huis dat als 
vakantieaccommodatie door TOPIC TRAVEL ter verhuur wordt aangeboden. Verblijf: het feitelijke 
gebruik van een vakantieaccommodatie. Verblijfticket: voucher. 

Toepasselijkheid	Algemene	Voorwaarden	

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, 
overeenkomsten met, leveringen en diensten van TOPIC TRAVEL. Afwijkende bedingen, 
afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door TOPIC TRAVEL 
schriftelijk zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op 
rechtsverhoudingen tussen TOPIC TRAVEL en consumenten en niet op rechtsverhoudingen 



tussen TOPIC TRAVEL en bedrijven respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van 
hun beroep. 

Herroepingsrecht	

TOPIC TRAVEL wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Het 
herroepingsrecht is niet van toepassing op diensten betreffende reisovereenkomsten als door 
TOPIC TRAVEL geleverd. 

Prijzen	en	tarieven	

Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en de kosten van een schadeverzekering maar exclusief 
kosten van een annulering en reisverzekering en eventuele andere kosten. Bijzondere 
bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaak-kosten en plaatselijke door en vanwege de 
overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld. De op enig moment geldende prijzen 
en tarieven staan uitsluitend vermeld op de website van TOPIC TRAVEL. 

Betaling	

TOPIC TRAVEL heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de huur 
overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering 
van de huurovereenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht 
van TOPIC TRAVEL op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering, 
een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat TOPIC TRAVEL tot enige 
schadevergoeding gehouden zal zijn. 

De klant ontvangt na het plaatsen van een reservering een bevestiging van TOPIC TRAVEL: de 
definitieve boeking. Na ontvangst van deze definitieve boeking, is een onmiddellijke aanbetaling 
van minimaal 30% van de totale kosten van de reissom aan TOPIC TRAVEL verschuldigd, plus 
de premie voor (annulerings )verzekeringen, indien deze door de klant zijn aangevraagd. Ook 
een borg, indien deze namens de huiseigenaar door TOPIC TRAVEL geïncasseerd wordt, wordt 
middels deze aanbetaling geïncasseerd. 

De resterende reissom dient uiterlijk zes weken voor vertrek betaald te worden. Indien in twee 
termijnen betaald wordt, dan wordt een week voor het verstrijken van de tweede termijn een 
herinnering gestuurd. In geval van een vertrekt voor de reis binnen een termijn van zes weken, 
dan moet de gehele betaling in één keer worden voldaan. Bij een vertrek binnen veertien dagen 
moet de betaling in één keer en via creditcard (alle landen), iDEAL (alleen NL) of Mister Cash 
(alleen BE) voldaan worden. 

Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving op de 
bankrekening van TOPIC TRAVEL. 

Indien de te betalen bedragen niet volledig zijn betaald, zelfs niet na een betalingsherinnering, 
dan heeft TOPIC TRAVEL het recht de reisovereenkomst op te heffen en een schadevergoeding 
te berekenen overeenkomstige annuleringsclausule. 

De opheffing van de overeenkomst houdt in dat TOPIC TRAVEL de overeenkomst zal 
terugtrekken en het vakantiehuis vrij zal geven voor andere klanten om het betreffende 
vakantiehuis te reserveren. Dit houdt in dat TOPIC TRAVEL geen enkele garantie meer zal 
geven dat het huis, ook in geval van een te late betaling, nog beschikbaar zal zijn. De klant kan 
zich er niet op beroepen dat een te late betaling recht geeft op de reservering van het 
vakantiehuis en neemt het risico dat het vakantiehuis niet meer beschikbaar is. 



Zodra TOPIC TRAVEL het volledige bedrag van de klant heeft ontvangen, zal TOPIC TRAVEL 
de klant het verblijfsticket en eventuele andere reisbescheiden toesturen. 

Borgsom	

De huurder dient voor het verblijf in een vakantiehuis ter plaatse een borgsom te betalen, bij 
gebreke daarvan zal de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden 
beschouwd! De borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de Eigenaar of de 
Beheerder van het vakantiehuis te worden voldaan, tenzij in de huurovereenkomst en op het 
verblijfsticket (voucher) anders is bepaald. Na afloop van het verblijf in het vakantiehuis worden 
de bijkomende kosten zoals eventuele service en schoonmaakkosten afgerekend en worden 
geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantiehuis aanwezige zaken 
met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom aan de Huurder gerestitueerd. 
De huurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres en bankgegevens (rekening 
nummer, IBAN en BIC code) aan de eigenaar of de beheerder te melden. 

Rechten	en	verplichtingen	Huurder	ter	plaatse	van	het	
vakantiehuis	

De Huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst of op het verblijfsticket (voucher) anders is 
bepaald, bij aankomst op het verblijfsadres de sleutels van het vakantiehuis tussen 16.00 en 
19.00 uur bij de Eigenaar of Beheerder van het vakantiehuis op te halen. Bij aankomst buiten de 
genoemde tijd dient de huurder met de eigenaar of de beheerder zelf een afspraak te maken. 

De Huurder dient, tenzij op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald, het vakantiehuis 
uiterlijk op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben geruimd. TOPIC TRAVEL is 
nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd. Bij vertrek 
op een later tijdstip dan op het verblijfsticket (voucher) is aangegeven dient Huurder een extra 
huurbedrag per dag te betalen. 

De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken 
overeenkomstig de door TOPIC TRAVEL of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke 
gebruiksinstructies. 

Overlast door gebruik van alcoholische drank, groepsvorming en/of ander hinderlijk gedrag wordt 
niet getolereerd en kan leiden tot tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst.  

De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het 
vakantiehuis of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de 
Huurder direct aan de Eigenaar of de Beheerder te worden gemeld. Reparatie of 
vervangingskosten dienen door de Huurder onmiddellijk aan de Eigenaar/Beheerder op diens 
eerste verzoek te worden vergoed. 

Bij vertrek dient de Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat dat wil zeggen: 
bezemschoon achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de 
oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen 
en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De Eigenaar/Beheerder is gerechtigd een 
eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien Eigenaar/Beheerder constateert dat 
(meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis 
niet bezemschoon is, is Eigenaar/ Beheerder gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de 
Huurder in rekening te brengen. 

De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens 
te gebruiken. 



Annulering door de klant, omboeking, vervanging personen 

1 Annulering 

De klant kan tot vóór de dag van aankomst ten alle tijde de reis annuleren. Bepalend voor de 
annulering is het moment van ontvangst van de annulering bij TOPIC TRAVEL. De klant wordt 
aangeraden om schriftelijk te annuleren onder vermelding van reserverings- en klantennummer. 

Indien de klant zich terugtrekt uit de reisovereenkomst of niet deel wenst te nemen aan de reis, 
dan kan TOPIC TRAVEL compensatie berekenen voor de reis en onkosten. Bij de berekening 
van de compensatie wordt rekening gehouden met de gereserveerde huur en het mogelijke 
gebruik andere services van de reservering. 

Het staat de klant vrij om te bewijzen dat geen of aanzienlijk lagere kosten ontstaan als berekend 
in de volgende berekeningen. 

Het bedrag van de annuleringskosten bedraagt: 

■ voor de annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 30% van de reissom; 

■ In geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 60% van de reissom. 

■ In geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 
90% van de reissom; 

■ voor latere annulering of bij het niet verschijnen wordt de volle prijs in rekening gebracht. 

In aanvulling op de bovenstaande annuleringskosten dient de klant in geval van een annulering 
de boekingskosten van EUR 30,00 en de berekende premie van een aanvullend geboekte 
verzekering betalen. 

2 Wijzigingen 

In geval van veranderingen in de reisdatum of de gekozen huisvesting, voor zover dit mogelijk is, 
berekent TOPIC TRAVEL de annuleringskosten volgens de vergoeding in bovenstaande clausule 
plus een vergoeding van EUR 27,00. TOPIC TRAVEL is niet verplicht om de gewenste 
wijzigingen uit te voeren. 

3 Vervangingen  

De klant kan TOPIC TRAVEL verzoeken zich te laten vervangen door een andere persoon, die 
de rechten en plichten uit de reisovereenkomst overneemt. Hiertoe dient de klant dit tijdig aan 
TOPIC TRAVEL mede te delen, zodat de noodzakelijke wijzigingen gemaakt kunnen worden. 

TOPIC TRAVEL kan zich verzetten tegen de overname door deze andere persoon, indien 
deze  derde niet voldoet aan vereisten voor deze reis of indien niet voldaan kan worden aan 
wettelijke regelingen of administratieve vereisten. Indien een andere persoon in plaats treed van 
de klant, dan zijn zowel deze persoon als de klant hoofdelijk aansprakelijk jegens TOPIC 
TRAVEL voor de reissom en de ontstane meerkosten. Voor de wijzigingen van de naam van de 
persoon rekent TOPIC TRAVEL EUR 27,00. 

  

Productomschrijving	

Ieder vakantiehuis is zorgvuldig door TOPIC TRAVEL geselecteerd. TOPIC TRAVEL staat in 
voor de juistheid van de omschrijving van het vakantiehuis. De beschrijving en indrukken van het 
vakantiehuis en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en 



recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of 
seizoeninvloeden iets afwijken van de beschrijving op de website van TOPIC TRAVEL. 

Klachten	

De melding van een klacht kan telefonisch tijdens kantooruren op het telefoonnummer van 
TOPIC TRAVEL (+31 (0)70 416 8 416) geschieden. In het hoogseizoen hanteert TOPIC TRAVEL 
ruimere openingstijden. 

Indien een klacht, na overleg met de Eigenaar/Beheerder en TOPIC TRAVEL, ter plaatse niet 
naar tevredenheid van de Huurder kan worden opgelost, dient de Huurder de klacht schriftelijk 
(dat kan d.m.v. een bij Eigenaar/Beheerder aan te vragen meertalig klachtenformulier), binnen 30 
dagen na het vertrek van de verblijfsplaats, aan TOPIC TRAVEL te zenden. 

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan 
de Geschillencommissie Thuiswinkel. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de 
Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.  

Overmacht	

Indien de overmacht intreedt terwijl de Huurder slechts ten dele gebruik van het vakantiehuis 
heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te 
worden beschouwd. 

Privacy	

TOPIC TRAVEL zal alle haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens steeds 
behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. TOPIC 
TRAVEL zal een daarvoor in aanmerking komende verwerking van persoonsgegevens 
aanmelden bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 

	 	



Spanje	-	Aanvullende	reisinformatie	

Reisvoorwaarden	
Op al onze overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden, de ANVR Reisvoorwaarden en 
de reisinformatie op deze pagina’s van toepassing. Met uw boeking verklaart u hiervan kennis te 
hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Volledigheidshalve sturen wij de voorwaarden 
mee bij deze boekingsbevestiging.  

Aankomst	en	vertrek	
In het algemeen geldt de zaterdag als dag van aankomst en vertrek (wisseldag). De 
aankomsttijden liggen globaal tussen 16.00 en 19.00 uur; het vertrek dient meestal tussen 08.00 
en 10.00 uur plaats te vinden. In uw gedetailleerde reisbescheiden staan de tijden vermeld die 
voor uw vakantiewoning gelden. De huurperiode wordt bepaald door deze tijden. Eerdere 
aankomst of later vertrek is niet mogelijk i.v.m. het gereed maken van de woning.  

Reisbescheiden	
Enkele weken voor uw vertrek ontvangt u van ons de uitvoerige reis-bescheiden, met o.a. 
• het adres van uw vakantiewoning en de gegevens van de sleutelhouder/verhuurder, die u 
wegwijs maakt en de sleutel overhandigt; 
• een informatieboekje over Spanje met talloze wetenswaardigheden, tips en informatie; 
• een goede routesuggestie naar uw bestemming, veelal met GPS-coördinaten; 
• een gedetailleerde beschrijving van het laatste stukje zodat u in één keer goed rijdt; 
• zeer gedetailleerde (gratis) wegenkaart(en); 
• toeristische informatie over uw vakantiestreek (indien voorradig). 
Zo is iedereen goed geïnformeerd, geen lastige discussie ter plaatse; een vakantie hoort 
zorgeloos te beginnen! 

Aantal	personen	
Het aantal personen genoemd in de productinformatie is het maximum toegestane aantal 
(ongeacht het aantal vermelde slaapplaatsen). Kinderen (ook baby’s) worden hierin 
meegerekend, tenzij anders aangegeven. U dient ons bij boeking het juiste aantal personen op te 
geven. Mocht dit aantal later wijzigen, dan dient u dit aan ons door te geven. Dit geldt ook voor 
eventuele logees. Bewoning door meer personen dan het maximum toegestane aantal is niet 
geoorloofd, op straffe van onmiddellijke verwijdering uit de gehuurde accommodatie. Het 
plaatsen van tent, camper of caravan in de tuin is niet toegestaan.  

Preferenties	en	essenties	
Het kan zijn dat u bij het boeken bepaalde wensen (preferenties) heeft, zoals een voorkeur voor 
een appartement op de begane grond of met een terras op het zuiden. Topic Travel geeft uw 
wensen door aan de accommodatieverschaffer, maar kan op dit punt helaas geen garanties 
bieden, omdat de beslissing bij de accommodatieverschaffer ligt. Als een speciale voorkeur 
dermate belangrijk is dat het al dan niet boeken hiervan afhangt, dan spreken we van een 
essentie. Essenties kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd bij Topic Travel. Topic Travel 
moet schriftelijk bevestigen of de essentie wordt geaccepteerd (€ 35 per boeking, zie ook de 
ANVR-Reisvoorwaarden art.4). De afwijzing of bevestiging van de essentie ontvangt u per e-
mail.  

Kinderbedje	en	-stoel	
Bij de productinformatie staat vermeld of een kinderbedje en/of -stoel aanwezig is of geplaatst 
kan worden. Wanneer een kinderbedje en/of -stoel “op aanvraag” beschikbaar is dan kunt u voor 
deze optie kiezen. Tenzij anders vermeld zijn hieraan geen kosten verbonden. Bedlinnen voor 



het kinderbedje dient u zelf mee te nemen; dit is ter plaatse niet beschikbaar (tenzij anders 
vermeld).  

Bedlinnen,	handdoeken	en	keukenlinnen	
Per woning staat vermeld of bedlinnen en handdoeken zijn inbegrepen, of dat het mogelijk is om 
het te huren. Is het niet inbegrepen of door u gehuurd, dan dient u het zelf mee te nemen. Wilt u 
bedlinnen en handdoeken tussendoor verschonen dan kan dat soms via de sleutelhouder/ 
verhuurder (tegen betaling) of u kunt het zelf wassen (in de woningomschrijving staat vermeld of 
er een wasmachine aanwezig is). Huur van bedlinnen en/of handdoeken dient bij boeking 
opgegeven te worden. Wanneer in de woning dekbedden aanwezig zijn dan wordt dat apart 
vermeld. In alle andere gevallen zijn er dekens. Keukenlinnen dient u in het algemeen zelf mee te 
nemen, tenzij anders vermeld in de productinformatie.  

Interieur	
Bijna alle huizen zijn ingericht in de stijl van het land. De inrichting en stoffering is vaak van heel 
persoonlijke smaak. Realiseert u zich dat u in de woning van een ander verblijft. Sommige 
vakantiewoningen zijn eenvoudig of op rustieke wijze ingericht. Andere zijn comfortabeler of zelfs 
luxe. Dit onderscheid vindt u terug in het aantal toegekende sterren, waarbij twee sterren staat 
voor eenvoudig en vijf sterren voor uiterst comfortabel. Om u te helpen bij uw keuze hebben wij 
de vakantiewoningen daarnaast ook op verschillende kenmerken beoordeeld. Dit vindt u op de 
website terug onder kenmerken en waarderingen en reviews. Ook kunt u beoordelingen door 
onze klanten raadplegen. Een vakantiewoning is anders dan thuis. De capaciteit van de zithoek 
is bijna altijd kleiner dan het maximaal toegestaan aantal personen. Als er een TV aanwezig is, 
dan betekent dit dat u nationale zenders kunt ontvangen. Als er ook Nederlandstalige en/of 
internationale zenders te ontvangen zijn, dan wordt dat bij de kenmerken vermeld. De bedden 
zijn over het algemeen smaller en korter (soms 1.80 m lang) dan wij gewend zijn en ook de 
matrassen zijn anders. Bij de badkamers worden wastafels (altijd aanwezig) niet apart vermeld. 
Een douche beschikt soms over een handdouche (meestal met ophanghaak). Ook een bad heeft 
soms een handdouche, of één die (halfhoog) op te hangen is. Douchegordijnen zijn overigens 
niet altijd aanwezig (i.v.m. hygiëne). Wat de keuken betreft, deze zal in het algemeen 
eenvoudiger zijn dan bij u thuis, maar is altijd prima ingericht. Koelkast, gas- of elektrisch fornuis 
en voldoende serviesgoed zijn natuurlijk aanwezig. Informatie of zaken als een afwasmachine, 
magnetron, oven of een koffiezetapparaat aanwezig zijn vindt u terug bij de kenmerken.  

Tuinen	
Net als de inrichting van de woningen, kunnen ook de tuinen onderling enorm verschillen. 
Sommige tuinen zijn de trots van de eigenaar, met een mooi, strak gazon en kostbare 
bloemperken. Andere tuinen worden in hun “natuurlijke staat” onderhouden en ondergaan 
lijdzaam het hete, zonnige klimaat (bijv. i.v.m. een lokaal sproeiverbod). Het gras is dan droog. 
Mochten er volgens de beschrijving ligbedden aanwezig zijn, dan is het aantal bijna altijd kleiner 
dan het maximaal aantal toegestane personen in de woning. Matrasjes voor de ligbedden zijn in 
de regel niet aanwezig  

Energie-	en	waterverbruik		
De kosten voor gas, elektriciteit en water zijn meestal inbegrepen in de huursom. Is dit niet het 
geval of zijn deze kosten beperkt inbegrepen, dan worden ze veelal aan de hand van het verbruik 
(meterstanden) bepaald. Eventuele verwarmingskosten (elektrisch, gas, olie, hout voor de open 
haard of anders) en/of airconditioning zijn niet inbegrepen en deze dient u ter plaatse te voldoen, 
tenzij anders vermeld. Zijn deze kosten volgens de productinformatie wel inbegrepen, dan geldt 
dit voor het hele jaar, tenzij anders vermeld. Houdt u er rekening mee dat boven-genoemde 
kosten vaak aanzienlijk hoger zijn dan in Nederland.  

Schoonmaak	bij	vertrek	



Bij iedere woning is aangegeven of de eindschoonmaak is inbegrepen of dat deze tegen betaling 
wordt gedaan. Wanneer de eindschoonmaak - al dan niet tegen betaling - voor u gedaan wordt, 
dan dient u bij vertrek de woning netjes en bezemschoon achter te laten. Tevens dient de keuken 
(en inventaris) schoon en het huisvuil opgeruimd te zijn.  

Toeristenbelasting		
Er kan door de plaatselijke overheid verblijfsbelasting geheven worden, die bij aankomst of 
vertrek betaald dient te worden (ca. € 0,50 p.p.p. dag). Heel soms wordt in een zeer laat stadium 
besloten een bepaalde belasting te verhogen of in te voeren. Noch wij, noch de verhuurder 
kunnen hierop enige invloed uitoefenen. Deze toeristenbelasting wordt veelal pas berekend 
vanaf17 jaar en ouder.  

Waarborgsom	
Bij de meeste huizen en appartementen dient een waarborgsom betaald te worden. Per woning 
wordt aangegeven of u de waarborgsom direct aan Topic Travel betaald of ter plaatse aan de 
verhuurder of sleutelhouder. U ontvangt de borg retour bij vertrek, onder aftrek van eventueel 
door u veroorzaakte schade. Ook kunnen extra noodzakelijke schoonmaakkosten in rekening 
worden gebracht als u de woning niet volgens afspraak heeft achtergelaten (zie ‘schoonmaak bij 
vertrek’). Bij een aantal huizen en appartementen wordt de borg na vertrek op uw rekening 
overgemaakt. In deze gevallen hebben wij uw IBAN/BIC nodig, welke u kan invullen in My Topic. 
Ook bij vertrek vóór het normale tijdstip (za. 8 - 10 uur) zal de borg soms aan u overgemaakt of 
nagestuurd worden. Voor uw vertrek mag de accommodatieverschaffer de inventaris van uw 
vakantieverblijf controleren. Het voldoen van de waarborgsom ter plaatse en het terugontvangen 
ervan is een zaak tussen verhuurder (eigenaar/receptie/lokale agent) en huurder. Topic Travel is 
niet aansprakelijk voor eventuele problemen die hieromtrent kunnen ontstaan.  

Huisdieren	
Bij iedere woning staat vermeld of een huisdier is toegestaan (of twee). Eventuele 
bijzonderheden kunt u natuurlijk altijd met ons bespreken. Het spreekt voor zich dat huisdieren 
niet in zwembaden en op bedden, banken en stoelen mogen. Een EU-paspoort voor uw huisdier 
is verplicht. Hiervoor raden wij u aan contact op te nemen met uw dierenarts. Het meenemen van 
een huisdier dient u altijd bij boeking aan ons op te geven.  

Zwembaden	
De (privé-)zwembaden zijn in de regel van begin mei tot eind september in gebruik, of in enkele 
gevallen korter. Per woning kunt u de exacte openingsperiode terugvinden onder het tabblad 
‘kenmerken’. In alle gevallen geldt dat de openingsperiode ook afhankelijk is van de 
weersomstandigheden. Veelal maakt de verhuurder het zwembad schoon, maar soms wordt u 
verzocht dit zelf te doen. Het kan bij uitzondering voorkomen dat een (al dan niet privé-)zwembad 
in onderhoud of reparatie is, of dat het water gereinigd dient te worden. Voor eventueel hieruit 
voortvloeiend ongemak kunnen wij helaas geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Ook kan het 
bij appartementen voorkomen dat het zwembad ter voorkoming van geluidsoverlast tijdens de 
"siësta" of 's avonds gesloten is. Sommige zwembaden zijn op basis van zout water en daarmee 
chloorvrij. Tenslotte: begeleid kinderen zonder zwemdiploma altijd. 

Lawaai	-	Rust	en	stilte	
Houdt u er rekening mee dat het in het hoogseizoen overal wat drukker is, vooral rond 
toeristische plaatsen. “Rust” kan dan betrekkelijk zijn, want je hoort altijd wel ergens geluiden. 

Gebruik	van	faciliteiten	
Er bestaat de mogelijkheid dat van de in de beschrijving genoemde faciliteiten (tijdelijk) geen 
gebruik kan worden gemaakt. Zo kan het voorkomen dat het zwembad, de tennisbaan, de 



discotheek, sauna of supermarkt, om welke reden dan ook, in het voor- of naseizoen nog niet 
geopend resp. reeds gesloten zijn. Soms brengen eigenaren van genoemde faciliteiten tijdens 
het seizoen wijzigingen aan in tarieven, openings- en sluitingstijden. In sommige gevallen zijn 
faciliteiten verpacht aan derden. Noch Topic Travel, noch de verhuurder of onze lokale agent is 
hiervoor aansprakelijk. In droge perioden kan het voorkomen dat barbecueën niet is toegestaan 
(brandweerverordening).  

Internet	
Bij woningen waarbij melding gemaakt wordt van een internetverbinding kan Topic Travel en 
verhuurder geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het eventueel matig of tijdelijk niet 
functioneren ervan. Houdt u er rekening mee dat de internetverbindingen in andere landen niet 
altijd zo goed zijn als u gewend bent. U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor correct 
internetgebruik.  

Bouwactiviteiten		
Bij de keuze van onze vakantiehuizen en -appartementen hebben wij geprobeerd u zoveel 
mogelijk te behoeden voor bouwoverlast. Maar wij kunnen nieuwe initiatieven of gewijzigde 
plannen niet voorkomen. Het kan voorkomen dat er vlakbij bouwactiviteiten plaatsvinden. Voor 
een dergelijke situatie aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.  

Zwembaden		
De (privé-)zwembaden zijn in de regel van begin april tot eind oktober in gebruik, of in enkele 
gevallen korter of langer. Per woning kunt u de exacte openingsperiode terugvinden op de 
website onder het tabblad ‘kenmerken’. In alle gevallen geldt dat de openingsperiode ook 
afhankelijk is van de weersomstandigheden. Veelal maakt de verhuurder het zwembad schoon, 
maar soms wordt u verzocht dit zelf te doen. Het kan bij uitzondering voorkomen dat een (al dan 
niet privé-)zwembad in onderhoud of reparatie is, of dat het water gereinigd dient te worden. Voor 
eventueel hieruit voortvloeiend ongemak kunnen wij helaas geen verantwoordelijkheid 
aanvaarden. Ook kan het bij appartementen voorkomen dat het zwembad ter voorkoming van 
geluidsoverlast tijdens de “siësta” of ‘s avonds gesloten is. Sommige zwembaden zijn op basis 
van zout water en daarmee chloorvrij. Tenslotte: begeleid kinderen zonder zwemdiploma altijd.  

Bijkomende	kosten		
Bij de woning staat vermeld met welke bijkomende kosten u rekening dient te houden. Deze 
eventuele kosten dient u bij de boeking te betalen of ter plaatse (bij aankomst) te voldoen. Ter 
plaatse is dit meestal contant. Bij iedere woning staat exact vermeld welke bijkomende kosten 
betaald worden aan Topic Travel en welke kosten ter plaatse voldaan dienen te worden. 

 

Aquilarent 

 

ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN 
 

1. Definities 
• Accommodatie: de in het boeking- reserveringsformulier beschreven 

accommodatie. 
• Accommodatieverschaffer: de feitelijke verstrekker van de gereserveerde 

Accommodatie die tevens ter plekke de serviceverlening zoals sleuteladres, 



schoonmaak, onderhoud behartigt en de betalingen in ontvangst neemt die ter 
plekke door de huurder volgens de boeking gedaan dienen te worden. 

• Boekingsagent: de verhuurder zelf, een eventuele tussenpersoon of andere 
onafhankelijke organisatie die voor verhuurder de administratieve afhandeling 
van de boeking regelt en de betalingen in ontvangst neemt . 

• Huurder: de in het boeking- reserveringsformulier vermelde persoon die de 
boeking doet. 

• Huurprijs: de totale huur zoals gemeld in het boeking- reserveringsformulier. 
• Boeking: de boeking van een vakantie accommodatie, zoals beschreven in het 

boeking- reserveringsformulier. 
• Boeking- reserveringsformulier: het kontrakt tussen huurder en verhuurder. 
• Verhuurder: in het boeking- reserveringsformulier vermelde persoon (eigenaar) of 

bedrijf die de boeking verstrekt en als vertegenwoordiger van de eigenaar 
optreedt. 

2. Toepasselijkheid 
Deze algemene boekingsvoorwaarden gelden voor alle boekingsovereenkomsten tussen 
Huurder en Verhuurder. 

3. Totstandkoming boekingsovereenkomst 
Zodra huurder een boeking plaatst, via het internet, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of 
persoonlijk bij de verhuurder of een boekingsagent is een overeenkomst tot stand 
gekomen waarop deze algemene boekingsvoorwaarden van toepassing zijn. 

4. Wijzigingen 
Wijzigingen in de boekingsovereenkomst en afwijkingen van deze algemene 
boekingsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen verhuurder 
of de boekingsagent en huurder zijn overeengekomen.  
Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit 
voortvloeiende wijziging in de huurprijs schriftelijk tussen partijen te worden 
overeengekomen. 

5. Betalingsvoorwaarden 
Een boeking kan via het internet, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij een 
boekingsagent worden gedaan. De overeengekomen aanbetaling, zoals aangegeven 
op het boeking- reserveringsformulier, moet na het realiseren van de boeking binnen 3 
werkdagen in het bezit zijn van de boekingsagent. Het niet op tijd betalen kan resulteren 
in annulering van de boeking. Het restantbedrag moet uiterlijk vóór de op het boeking- 
reserveringsformulier aangegeven datum in het bezit van de boekingsagent zijn. Bij 
nalatigheid is de boekingsagent gerechtigd de boeking te annuleren zonder teruggave 
van reeds gedane betalingen. Indien de boeking word gemaakt binnen vier weken vóór 
de huurperiode, moet het huurbedrag en eventuele waarborgsom in één keer worden 
betaald op het moment van boeken. Aanbetalingen worden alleen teruggegeven indien 
de boeking geen doorgang vindt wegens een oorzaak die voor rekening van verhuurder 
of boekingsagent is. 

6. Prijs 
De prijzen zijn vermeld per accommodatie en per maand per week of per dag.  
De verhuurder behoud zich het recht voor om de reissom te wijzigen indien veranderingen 
in de verschuldigde heffingen, geldkoersen en belastingen daartoe aanleiding geven. 
Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag, worden 



doorberekend. Drukfouten in de prijslijst of website publicaties zijn tevens voorbehouden. 
Indien deze verhoging binnen drie maanden na ontvangst van het boeking- 
reserveringsformulier plaatsvindt, heeft de huurder het recht de overeenkomst te 
ontbinden. De huurder krijgt alsdan het reeds betaalde terugbetaald. 

7. Ontbinding 
De overeenkomst wordt ontbonden (de boeking wordt geannuleerd) indien de huurder 
niet voldoet aan het onder 5 gestelde. De aanbetaling vervalt dan ter dekking van 
gemaakte kosten en geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving. 

8. Annulering 
De huurder kan de huurovereenkomst schriftelijk annuleren tot 60 dagen vóór de aanvang 
van de huurperiode. Bij annulering door de huurder blijft de aanbetaling in bezit van de 
boekingsagent. Indien de annulering wordt verricht binnen de termijn van 60 dagen die 
aan de huurperiode voorafgaan, zal de huurder het volledige huurbedrag aan de 
verhuurder verschuldigd zijn. 

9. Verzekeringen 
De huurprijs is exclusief verzekeringen tenzij uitdrukkelijk vermeld is dat de huurprijs inclusief 
verzekeringen zijn en de soort verzekering is vermeld. 

10. Aansprakelijkheid verhuurder 
De accommodatieverschaffer, boekingsagent of verhuurder zal in geen geval 
verantwoordelijk zijn voor (waarde)verlies en/of beschadiging van eigendommen van de 
huurder en zijn medebewoners, welke veroorzaakt zijn door onjuist gebruik van het 
gehuurde. Indien huurder schade mocht lijden als gevolg van gebreken aan het 
gehuurde dan is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot de betaalde 
huurprijs. Op schade ten gevolge van wanprestatie van de verhuurder is de wettelijke 
schadevergoeding van toepassing. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige andere 
schade. 

11. Aansprakelijkheid huurder 
De huurder die een accommodatie boekt voor (ook) andere bewoners is hoofdelijk 
aansprakelijk voor de totale huurprijs en schade veroorzaakt door gedragingen van hem 
en alle anderen die bij hem in de gehuurde accommodatie verblijven. Een boeking is 
geldig voor het aantal vermelde personen op het boeking- reserveringsformulier. Het is 
dan ook niet geoorloofd de accommodatie te bewonen met meer personen dan 
aangegeven en bewoning met een groter aantal kan ontbinding van de 
huurovereenkomst en verlies van de borg tot gevolg hebben. Verrichte betalingen 
worden alsdan niet teruggegeven en huurder is de gehele huursom verschuldigd. Indien 
de huurder de intentie heeft meer dan het toegestane aantal personen in de gehuurde 
accommodatie te laten verblijven, is de huurder verplicht voorafgaand aan de 
huurperiode schriftelijk een verzoek hiertoe in te dienen bij de boekingsagent. De 
accommodatieverschaffer heeft het recht om dit te weigeren of om hiervoor een extra 
toeslag te verlangen. 
De huurder verplicht zich de accommodatie volgens de algemeen geldende normen te 
bewonen. 

12. Borgsom 
We maken u er op attent dat accommodatieverschaffers een borgsom kunnen vragen, 
afhankelijk van het type accommodatie en bestemming. Deze waarborgsom zal worden 
geïnd op het moment van reserveren of op de dag van aankomst, afhankelijk van uw 



boekingsagent en/of de accommodatie. Om de accommodatieverschaffer in de 
gelegenheid te stellen de accommodatie gedegen te kunnen controleren wordt uiterlijk 8 
dagen na het verstrijken van de huurperiode de waarborgsom terugbetaald. In geval van 
schade en/of verlies aan het gehuurde, en/of bij schuld van de huurder zal de totale 
schade van de borgsom worden afgetrokken. Indien de gelede schade en/of verlies aan 
het gehuurde, of gelede schade door de eigenaar en/of accommodatieverschaffer, 
hoger uitvalt dan wat er betaald is aan borgsom, is de huurder verplicht het overige direct 
aan de accommodatieverschaffer te voldoen. Gevallen van breuk, verlies en/of 
beschadiging aan het gehuurde moeten direct bij de accommodatieverschaffer worden 
gemeld en de schade worden vergoed. 

13. Verblijfsduur, aankomst en vertrek 
De gebruikelijke aankomst- en vertrekdag kunnen variëren per locatie. Buiten het 
hoogseizoen is het in het algemeen mogelijk elke willekeurige dag van de week als 
aankomst- of vertrekdag te kiezen. Voor een huurperiode van minder dan een week 
wordt in de regel een toeslag per dag berekend. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met uw boekingsagent of zelf een berekening maken via de website. 
Op de vakantiebestemmingen verwacht men u in de regel tussen 16.00 en 18.00 uur. 
Wanneer u ná 18.00 uur denkt aan te komen, dan dient u het sleuteladres daarvan op de 
hoogte te stellen. In het geval dat u na de aangegeven aankomsttijd arriveert, is de 
accommodatieverschaffer gerechtigd u eventueel gemaakte extra kosten in rekening te 
brengen. Op de dag van vertrek geldt dat u vóór 09.30 uur ‘s morgens uw accommodatie 
dient te hebben verlaten, Bij gebreke waarvan de accommodatieverschaffer en 
verhuurder het recht heeft u een schadevergoeding in rekening te brengen. Verlies van 
uw borgsom kan hiervan het gevolg zijn. Bij vertrek dient de huurder de accommodatie in 
een behoorlijke staat –dat wil zeggen: bezemschoon– achter te laten. De in en om de 
accommodatie aanwezige zaken dienen op hun oorspronkelijke plaats (zoals bij 
aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen 
op de daartoe bestemde plaats. De accommodatieverschaffer is gerechtigd een 
eindcontrole te doen. Indien de accommodatieverschaffer constateert dat meerdere 
zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien de accommodatie niet 
bezemschoon is achtergelaten, is hij gerechtigd om extra kosten aan de huurder in 
rekening te brengen. 

14. Documenten 
Uw boekingsagent zal voorafgaand of bij de boeking de benodigde algemene informatie 
verstrekken over de gehuurde accommodatie en omgeving. 

15. Wijziging of opzegging 
De verhuurder heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer 
wezenlijke punten te wijzigen of op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. 
Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige 
aard zijn dat verdere gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden 
gevergd. In geval van force majeur, oorlog, stakingen en natuurrampen, kan de 
accommodatieverschaffer de boeking annuleren. De boekingsagent is in een dergelijk 
geval verplicht de al betaalde bedragen terug te betalen. Teneinde de kwaliteit te 
kunnen blijven garanderen, behoudt de accommodatieverschaffer zich het recht voor 
om de gehuurde accommodatie te vervangen door een vergelijkbare accommodatie. 



16. Klachten 
Indien u op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert dan wordt van u 
verwacht dat u daarvan melding maakt bij de accommodatieverschaffer of bij het 
plaatselijk agentschap/boekingsagent. Dit kan verder ongemak voorkomen. Mocht u ter 
plaatse ernstige klachten hebben, dan dient u onmiddellijk de accommodatieverschaffer 
op de hoogte te stellen. Op deze manier is de accommodatieverschaffer in de 
gelegenheid de klacht sneller op te lossen. Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid ter 
plekke is opgelost, moet binnen 2 weken na het verlaten van de accommodatie uw 
klacht schriftelijk en gemotiveerd bij de boekingsagent zijn ingediend, bij gebreke 
waarvan de klacht niet meer ontvankelijk is. Indien u zonder overleg met de 
boekingsagent een andere accommodatie betrekt of de door u gehuurde 
accommodatie voortijdig verlaat, dan verliest u alle rechten op een restitutie. 

17. Schoonmaakkosten 
Op website en in de prijslijst kunt u zien of de schoonmaakkosten van de desbetreffende 
accommodatie is inbegrepen. Indien dat niet het geval is, dan staan de desbetreffende 
kosten vermeld. Deze worden tezamen met de huursom op het boeking- 
reserveringsformulier vermeld. In de regel worden deze kosten op de dag van aankomst 
op het sleuteladres verrekend. 

18. Bed- en badlinnen 
In de regel zijn bed- en badlinnen in de huursom begrepen. Om hiervan verzekerd te zijn, 
kunt u op het website de bijzonderheden van elke accommodatie bekijken. Het kan 
voorkomen dat u na elke week van uw verblijf zelf het linnengoed dient om te wisselen bij 
de receptie of het sleuteladres. 

19. Extra faciliteiten 
In veel gevallen kan, indien direct bij boeking opgegeven, een extra bed, een kinderbed, 
kinderstoel, box, etc. Worden aangevraagd. 

20. Huisdieren 
De meeste huiseigenaren staan geen huisdieren toe. Alleen met uitdrukkelijke 
toestemming van de accommodatieverschaffer en vermelding op het boekingsbewijs, is 
het toegestaan een huisdier in of om de accommodatie te houden. De 
accommodatieverschaffer kan u hiervoor een verhoging van de verplichte 
eindschoonmaakkosten opleggen. 

21. Partijen - Evenementen 
Het is verboden partijen of evenementen te houden in de gehuurde accommodatie 
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder. Onder partijen en 
evenementen wordt verstaan elk type bijeenkomst waarbij het aantal aanwezigen meer 
bedraagt dan tweemaal het maximum aantal personen dat volgens de 
huurovereenkomst in het gehuurde mag verblijven. 

22. Muziek en geluid 
Het is niet toegestaan om muziek te maken of af te spelen of geluiden te maken, die 
buiten de grenzen van de huuraccommodatie te horen zijn. In geval van toestemming 
voor een partij of evenement kan muziek worden afgespeeld of gespeeld in het kader 
van de geldende wettelijke voorschriften. De huurder is verplicht om de buren, die kunnen 
worden beïnvloed door lawaai, te informeren voor het komende evenement of feest. 

23. Bouwactiviteiten 
De accommodaties die verhuurd worden, zijn in de regel particuliere eigendommen van 



individuele eigenaren en in het algemeen gelegen in ruim opgezette wijken. De 
accommodaties bevinden zich doorgaans niet in vakantieparken, waardoor het 
incidenteel voor kan komen dat er onverwachte bouwwerkzaamheden plaatsvinden in 
de omgeving van de door u gehuurde accommodatie. Deze werkzaamheden kunnen 
worden uitgevoerd door huiseigenaren, aannemers en / of overheidsinstellingen, 
waarmee wij geen enkele relatie hebben en waarop wij geen enkele invloed kunnen 
uitoefenen. Zowel de accommodatieverschaffer, boekingsagent of verhuurder zijn dan 
ook uitgesloten van elke aansprakelijkheid over de ontstane overlast veroorzaakt door 
bouwwerkzaamheden die niet in opdracht worden uitgevoerd door de 
accommodatieverschaffer zelf. 

24. Satelliet-tv en kabel-tv 
Als er bij de beschrijving melding wordt gemaakt van een satelliet- of kabel-tv houdt dat 
niet automatisch in dat de programma's van uw thuisland te ontvangen zijn. De veelal 
buitenlandse eigenaren beschikken over decoders die niet altijd geschikt zijn om alle 
internationale programma's te ontvangen. 

25. Water, Elektriciteit en Internet 
Er zij vakantielanden waar storingen in water, elektriciteitsvoorzieningen en internet 
verbindingen vaak voorkomen. Gemeentelijke en/of regionale autoriteiten en / of 
bedrijven kunnen, door verschillende oorzaken en / of storingen besluiten tot tijdelijke 
afsluiting en / of korting van distributie. Uw accommodatieverschaffer noch de verhuurder 
kunnen voor de geleden schade en ongemak aansprakelijk gesteld worden. 

26. Energieverbruik 
In bepaalde seizoenen kan het voorkomen dat er voor accommodaties met verwarming 
en/of airconditioning, een verhoging per week wordt opgelegd. Voor specifiekere 
informatie en bedragen, kunt u op het web de bijzonderheden van de accommodatie 
raadplegen of u kunt contact opnemen met uw boekingsagent. 

27. Forum- en rechtskeuze 
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal 
elk geschil tussen leverancier en opdrachtgever of cliënt worden beslecht door de 
bevoegde rechter van het land en de regio waar de verhuurder is gevestigd. De huurder 
heeft het recht gedurende een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op deze bepaling 
heeft beroept, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het 
internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter. Het door de huurder opgegeven 
adres mag zonder tegenbericht door de verhuurder als juist worden beschouwd. Elke 
overeenkomst tussen verhuurder en huurder is onderworpen aan het Internationale recht. 

 


