
Huishoudelijk reglement en registratieformulier Long Stay (kort verblijf verhuur)

Kwakerpad Gemeubileerd Appartement
Kwakerpad 7, 4844 RP  Terheijden
0031 6 4898 2963
joekbaaij@gmail.com

1. Aankomst en vertrek
∗ Bij 1e aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar.
* De verblijfskosten dienen maandelijks vooraf betaald te worden: bankrekeningnummer:
NL59 INGB 0668 2453 44 t.n.v. J.Baaij, Terheijden o.v.v. uw reserveringsnummer.
∗ Een waarborgsom t.w.v. € 350,00 dient vóór aanvang betaald te worden. Bij een verblijf van 7 tot 29 
dagen dient een waarborgsom t.w.v. € 250,00 betaald te worden. Deze waarborgsom wordt na inspec-
tie en goedkeuring van de ruimtes en ontvangst van de sleutels aan u terugbetaald.
* Ter legitimatie zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen. 
∗ Registratie en privacy: uw persoonsgegevens zijn voor ons zeer vertrouwelijk en worden niet open-
baar gemaakt. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doelstellingen en worden 
niet beschikbaar gesteld aan derden.
∗ Op de dag van aankomst kunt u vanaf 16.00 uur uw appartement in gebruik nemen.  
∗ U ontvangt  bij aankomst 2 sleutels van het appartement .
∗ Op de dag van vertrek dient de accommodatie om 10.00 uur vrij te zijn.  
∗ Het appartement dient netjes en opgeruimd achter te worden gelaten.
∗ Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
∗ Bij voortijdig vertrek: zie punt 2 Annulering.

2.Annulering
∗ Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit 
z.s.m. bij de beheerders te melden zodat de vrijgevallen verhuurruimte alsnog aan derden kan worden 
aangeboden.  
∗ Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder: 
∗ Bij annulering minder dan 30 dagen voor aankomst tot op de dag zelf: het bedrag van de overeenge-
komen periodieke huurprijs. 
∗ Bij annulering minder dan 30 dagen voor aanvang van de eerstvolgende huurtermijn tijdens een lo-
pende huurovereenkomst: het bedrag van de overeengekomen periodieke huurprijs.
∗ Om in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de 
annulering schriftelijk (internet of post) te worden doorgegeven aan de eigenaar van het Kwakerpad 
Gemeubileerd Appartement.

3.Ontbijt
∗ Niet van toepassing

4. Uw verblijf Veiligheid en Milieu
Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
∗ Radio, televisie en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen.
∗ Gebruik door derden van het appartement is niet toegestaan.
∗ Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder overnachten in de accommodatie.

5. Veiligheid en Milieu
∗ Uw auto kan worden geparkeerd op de gereserveerde parkeerplaats naast de ingang van het Ge-
meubileerd Appartement. 
∗ De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en verlaten.
∗ Afval dient in het daarvoor bestemde vuilnisbakken te worden gedeponeerd.
∗ De E.H.B.O. doos en kleine blusmiddelen bevinden zich in de pantry kastjes.
∗ Huisdieren zijn niet toegestaan.
∗ Roken en open vuur zijn in het pand niet toegestaan.
∗ De accommodatie is tijdens een verblijf 24 uur per dag toegankelijk.

                 



 

Algemene voorwaarden Kwakerpad Gemeubileerd Appartement, Terheijden, 0031 6 4898 2963

1. Algemeen 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van het Kwakerpad Gemeubileerd Appartement, 
Kwakerpad 7, 4844 RP  Terheijden. 
1.2 Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruiker(s)”. 
1.3 Marij de Roos en Joek Baaij zijn de beheerders/eigenaren van het Kwakerpad Gemeubileerd Appartement. De ei-
genaren/beheerders kunnen zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder(s)” leest kunt u ook “eige-
na(a)r(en)” lezen. 
1.4 Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. 
1.5 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben. 
1.6 Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen. 
1.7 De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of 
bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot het Kwakerpad Gemeubileerd Appartement ontzeggen en/
of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. 
1.8 De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel 
kunnen bewijzen. 
1.9 Gasten van het Kwakerpad Gemeubileerd Appartement dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat 
hen bij reservering wordt verstrekt en dat tevens in het appartement ter inzage ligt.

2. Tarieven
2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW en toeristenbelasting. 
2.2 De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering. 
2.3 De tarieven van het appartement zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. 
2.4 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.

3. Reservering en bevestiging
3.1 De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan. 
3.2 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Kwakerpad Gemeubileerd Appartement een bevestiging (mits 
plaats beschikbaar). Na ontvangst van uw betaling is de reservering definitief. 
3.3 Voor het reserveren van een verblijf in het Kwakerpad Gemeubileerd Appartement worden geen extra reserve-
ringskosten in rekening gebracht.

4. Betaling
4.1 De periodieke verblijfskosten dienen wekelijks/maandelijks vóór aanvang van de huurperiode vooraf betaald te 
worden: bankrekeningnummer: 
NL59 INGB 0668 2453 44 t.n.v. J.Baaij, Terheijden o.v.v. uw reserveringsnummer. 
De waarborgsom t.w.v. € 350,00 dient uiterlijk4 weken vóór aanvang van de eerste huurtermijn betaald te worden. Bij 
een verblijf van 7 tot 29 dagen dient een waarborgsom t.w.v. € 250,00 betaald te worden.

5. Annulering
5.1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit z.s.m. bij de 
beheerders te melden zodat de vrijgevallen verhuurruinte alsnog aan derden kan worden aangeboden.
5.2 Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder: 
∗ Bij annulering minder dan 30 dagen voor aankomst tot op de dag zelf: het bedrag van de overeengekomen periodie-
ke huurprijs.
∗ Bij annulering minder dan 30 dagen voor aanvang van de eerstvolgende huurtermijn tijdens een lopende huurover-
eenkomst: het bedrag van de overeengekomen periodieke huurprijs.
5.3 Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annu-
lering schriftelijk (internet of post) te worden doorgegeven aan Kwakerpad Gemeubileerd Appartement.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Alle risico’s m.b.t. een verblijf in het Kwakerpad Gemeubileerd Appartement zijn voor rekening van de gasten.
6.2 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in de accomodatie.
6.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten 
onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
6.4 De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschil-
len zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
6.5 Bij aanvang van de huurperiode worden 2 huissleutels beschikbaar gesteld. Bij verlies van een of beide sleutels 
wordt per sleutel een bedrag van € 30,00 in rekening gebracht. Dit bedrag kan ook verrrekend worden met de betaal-
de borgsom. 

Datum: 19-12-2018, Kwakerpad Gemeubileerd Appartement, Terheijden



Registratieformulier Kwakerpad Gemeubileerd Appartement

Aankomstdatum: Vertrekdatum: Datum:  

Aantal termijnen:                   maanden/weken Aankomsttijd:

Voornaam: Achternaam:

Telefoonnummer: Email:

Identiteitsbewijs: paspoort / id-kaart / rijbewijs Geboortedatum:

Adres: Postcode:

Plaats: Land: Nederland

Aantal gasten:

Naam 2e gast: Geboortedatum: (dd-mm-jjjj)

Naam 3e gast: Geboortedatum: (dd-mm-jjjj)

Naam 4e gast: —————— Geboortedatum: (dd-mm-jjjj)

Opmerkingen:

Verblijfskosten: Per week: 
             € 400,00 + € 50,00  
Per maand:
           € 750,00 + € 100,00

Vooraf te voldoen: Contant / Bank

Borgsom: € 350,00 Vooraf te voldoen: Contant / Bank

Handtekening voor 
akkoord huurder:

Handtekening voor
akkoord verhuurder:

Datum: Datum:

Borgsom: te verrekenen: Contant / Bank

Handtekening voor 
ontvangst verhuur-

der:

Handtekening voor 
terug ontvangst 

huurder:

Datum: Datum:

Opmerking: Huurprijs is all-in, slijtage-kosten voor verhuurder, kosten breukgoederen voor huurder 

Kwakerpad 7, 4844 RP  Terheijden,  0031 6 4898 2963, joekbaaij@gmail.com
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Registratieformulier Kwakerpad Gemeubileerd Appartement
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Adres: Postcode:

Plaats: Land: Nederland

Aantal gasten:

Naam 2e gast: Geboortedatum: (dd-mm-jjjj)

Naam 3e gast: Geboortedatum: (dd-mm-jjjj)

Naam 4e gast: —————— Geboortedatum: (dd-mm-jjjj)

Opmerkingen:
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             € 400,00 + € 50,00  
Per maand:
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Datum: Datum:

Opmerking: Huurprijs is all-in, slijtage-kosten voor verhuurder, kosten breukgoederen voor huurder 

Kwakerpad 7, 4844 RP  Terheijden,  0031 6 4898 2963, joekbaaij@gmail.com
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