Nuttige inlichtingen
1. Wij verhuren per week, per 14 dagen en per maand.
	Huren per weekend is mogelijk ‘last-minute’.
2. De huurprijs bevat alle agentschapskosten en de verzekering brand, glas- en waterschade en een
annulatieverzekering. De verbruikskosten van water, elektriciteit en ev. aardgas zijn niet inbegrepen in de
huurprijs en worden berekend volgens de teller bij aankomst en vertrek.
3.	Er wordt een huurwaarborg aangerekend, dewelke binnen de 4 weken na vertrek van de huurder wordt
terugbetaald, mits de huurder geen schade heeft aangebracht aan de woning of inboedel, en na
aftrek van de verbruikskosten en/of opkuiskosten.
4.	Elke huurder wordt verzocht zijn vakantiewoning als een goede huisvader te bewonen en het huishoudelijk
reglement in het gebouw te respecteren. De huurder wordt tevens verzocht het appartement netjes achter te
laten, kosten voor verdere opkuis worden van de waarborg afgehouden. Men kan steeds beroep doen op onze
poetsdienst, mits dit minstens 4 dagen voor vertrek aan te vragen. De eindschoonmaak is apart te betalen.
	Huisdieren worden niet toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
5. De verhuringsperiode loopt vanaf 15 uur de eerste dag tot 10 uur de laatste dag.
6.	Een kinderbedje kan op aanvraag gehuurd worden.
7.	Lakens en handdoeken dienen meegebracht te worden.
8. Alle vakantiewoningen beschikken over TV en TV-distributie; in een aantal vakantiewoningen is internet en digitale
	TV beschikbaar, het verhuurkantoor is echter niet verantwoordelijk voor de goede werking ervan.
Betaling:
Bij reservatie dient minstens 1/4 van de huurprijs als voorschot betaald te worden met een minimum van 125 Euro.
Het saldo van het huurcontract dient integraal 4 weken voor aankomst betaald te zijn.
Overschrijvingen via de bank kunnen gebeuren op ons rekeningnummer
IBAN BE 21 2800 5212 4403 - BIC GEBABEBB

www.immoplaza.be

Annulatieverzekering:
Dekt u bij een eventuele annulatie wegens o.a. ziekte, ongeval, e.d. De premie is inbegrepen in de huurprijs. Meer
inlichtingen bekomt u op ons kantoor.

