
  
Huurvoorwaarden   
 “An t Noordende – Vakantieverblijf Dwingeloo”   

   

Fijn dat wij u mogen verwelkomen in ons vakantieverblijf. Middels deze huurvoorwaarden hopen wij 

u duidelijk te informeren over onze werkwijze.    

   

Reserveren   

Middels het reserveringsformulier op onze website (https://antnoordende.nl/reserveren/ ), per email 

(info@antnoordende.nl) of telefonisch (06 51585826) kunt u aangeven op welke data u wenst te 

reserveren. Indien deze data nog beschikbaar is zullen wij deze voor u boeken en bevestigen met een 

factuur. Na het voldoen van een aanbetaling is uw reservering definitief.    

   

Aanbetaling   

Na het ontvangen van uw factuur dient u tenminste 30% van de totale huursom te voldoen op 

IBANnummer: NL72 RABO 0313759421 t.n.v:  An ‘t Noordende onder vermelding van het 

factuurnummer. Het resterende openstaande bedrag dient uiterlijk twee weken voor de 

aankomstdatum te zijn voldaan.   

   

Betaalmogelijkheden   

Betalingen dienen uitsluitend per bank te worden voldaan. Het is bij ons niet mogelijk om uw betaling 

per pin of creditcard te voldoen.    

   

Annulering   

Aan ons overgemaakte financiën worden bij annulering niet geretourneerd. Wij adviseren u daarom 

een annuleringsverzekering af te sluiten. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw eigen 

verzekeraar.    

   

Schade   

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Veroorzaakte schade aan het vakantieverblijf en overige schades 

zijn voor rekening van de huurder. Hiervoor aanvaart de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid. 

Veroorzaakte schades dienen voor vertrek aan de verhuurder te worden gemeld.    

   

Huurprijzen   

Actuele huurprijzen staan duidelijk op onze website vermeld. Huurprijzen zijn exclusief 

eindschoonmaak, toeristenbelasting (€ 1,25 p.p.p.n) en inclusief bad-, bedlinnen en het gebruik van 

Wi-fi internet.   

   

Roken   

Het is niet toegestaan om in het vakantieverblijf te roken.    
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Huisdieren   

Het meenemen van uw huisdier is enkel toegestaan na overleg met de verhuurder. Hiervoor zullen 

wel extra kosten in rekening worden gebracht.    

   

Gebruik paardenbox   

Indien gewenst is het mogelijk om ook uw paard mee te nemen. An ’t Noordeinde beschikt over een 

ruime paardenbox en een mooi weiland. meenemen is mogelijk Hiervoor zal dan wel een toeslag 

worden berekend van € 10,00 per nacht. Deze prijs is inclusief hooi en exclusief krachtvoer.   

   

Parkeergelegenheid   

Het vakantieverblijf beschikt over een eigen parkeerplaats en een ruim terras.    

   

Aankomst- en vertrektijden   

   

   Aankomst:  Tijd:    Vertrek:  Tijd  

Weekend        vrijdag     15.30 uur    tot    maandag   10.00 uur.   

Midweek      maandag    15.30 uur    tot    vrijdag     10.00 uur.   

Week        vrijdag    15.30 uur    tot    vrijdag    10.00 uur.   

   

Andere aankomst- en vertrekdagen in overleg met de verhuurder.    
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