
 

 

Huurvoorwaarden 

 

Reservering 

 In de zomervakantie verhuren wij ons huisje per week, weekend en midweek. Vrijdag en maandag 

zijn dan de gebruikelijke wisseldagen.  
 Buiten de zomervakantie zijn andere aankomst- en vertrekdagen mogelijk.  

 Bij feestdagen gelden soms speciale (afwijkende) arrangementen, die aansluiten op de feestdagen.  

De minimale huurperiode is 2 nachten. 

 
Bevestiging en factuur 

Kort na reservering ontvangt u van ons een bevestiging van uw reservering, een factuur en praktische 

informatie met betrekking tot uw reservering. 

 
Betaling 

Wij ontvangen graag een aanbetaling ad 30% van de huursom, binnen een week na reservering. Zodra 

wij uw aanbetaling hebben ontvangen, is uw reservering definitief. Het restant van de huursom dient 

uiterlijk 8 weken vóór aankomst in ons bezit te zijn.  

 
Annuleringsvoorwaarden 

Indien u uw boeking onverhoopt moet annuleren, dan wordt u een schadeloosstelling in rekening 

gebracht van: 
• 15% van de totale huursom indien u meer dan drie maanden voor uw aankomstdatum annuleert; 
• 50% van de totale huursom binnen twee tot drie maanden voor uw aankomstdatum;  

• 75% van de totale huursom binnen een tot twee maanden voor uw aankomstdatum;  

• 90% van de totale huursom binnen een maand voor uw aankomstdatum;  
• Bij voortijdige beëindiging van de huurperiode wordt de huursom niet terugbetaald. 
 

U kunt natuurlijk een annuleringsverzekering afsluiten. 

 
Aankomst - vertrek  

Aankomst tussen 14.00 uur en 18.00 uur  

Vertrek: vóór 11.00 uur  

Als u wilt afwijken van de aankomst- en vertrektijden, overlegt u dit dan s.v.p. tijdig.  
 

Meldingskaart 

Uiterlijk 1 week voor uw aankomstdatum ontvangt van ons een ‘meldingskaart’ die u bij aankomst 

kunt afgeven bij Michel en Bonita Ruig.   
 

Sleutel uitgifte  

Bonita en Michel Ruig (Services recreatiepark Schatzenburg) 

Park Schatzenburg, Gralda 5, chalet nummer 170 

9036 JJ Menaldum 
 

Het park 

Bungalowpark Schatzenburg Gralda 5 9036 JJ Menaam/Menaldum  

www.parkschatzenburg.nl   
 

Roken 

Onze bungalow is rookvrij. 

 
Huisdieren 

Het meenemen van een huisdier is toegestaan. Bij reservering dient u dit te melden. Wij rekenen erop 

dat u ervoor zorgt dat uw huisdier niet op bedden en bank komt en dat er geen schade of overlast 

ontstaat door uw huisdier. 

 

http://www.parkschatzenburg.nl/

