Algemene huurvoorwaarden Bungalowpark De Borgmeren – Scharmer. (nr.: 2013/1)

01.Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte. Het is huurder
uitdrukkelijk verboden een andere bestemming aan het gehuurde te geven. Het is huurder niet
toegestaan zich op het adres van verhuurder in te schrijven in het bevolkingsregister van de
gemeente Slochteren. Indien huurder zich wel op adres van verhuurder laat inschrijven kan de
huurovereenkomst onmiddellijk worden beëindigd.
02. Een huisnummer dat vooraf wordt doorgegeven is altijd onder voorbehoud. Hieraan kunnen
geen rechten worden ontleend.
03.Huurder mag in het gehuurde niets aanbrengen of wegbreken zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van verhuurder.
04. Huurder is verplicht er zorg voor te dragen dat hij geen overlast zal veroorzaken ten aanzien van
de gebruikers van naburige woonruimten.
05. Voor bungalows welke niet in gezinsverband worden gehuurd geldt een maximale bezetting van
4 personen. Een wekelijkse schoonmaak is verplicht.
06. Verhuurder zal gebreken die het huurgenot van huurder belemmeren of ernstig verminderen
opheffen op een door hem te bepalen tijdstip. Dit geldt eveneens voor alle door verhuurder
noodzakelijk geachte onderhoudswerkzaamheden aan het gehuurde. Huurder ontvangt geen
vergoeding en / of compensatie voor goederen en / of diensten die tijdelijk niet geleverd en / of
gebruikt kunnen worden.
07. Verhuurder mag ten alle tijden het perceel betreden, bijv. teneinde reparatiewerkzaamheden
te (laten) verrichten of voor controle.
08. Kleine reparaties aan sanitair, elektrische installaties en reparaties van hang- en
sluitwerk, alsmede schade aan de woning en de inventaris komen voor rekening van de huurder.

09. Buiten de woning mogen behoudens een tuinset op het terras geen goederen / afval worden
gestald. De technische dienst heeft het recht om zonder waarschuwing vooraf eventuele andere
goederen te verwijderen, de kosten die hieruit voortvloeien komen geheel en al voor rekening
van de huurder. Auto’s mogen uitsluitend geparkeerd worden op de daarvoor bedoelde
parkeerstroken, en niet op het gras. Per woning zijn 2 personenauto´s toegestaan. Andere
voertuigen en /of objecten mogen niet zonder schriftelijke toestemming op het park geparkeerd
of gestald worden.
10. Uitsluitend in gesloten vuilniszakken verpakt huisvuil mag in de op het park aanwezige
containers worden gestort. Overig (grof)vuil dient u zelf bij een gemeentelijke stortplaats aan te
bieden. Desgewenst kan in overleg en tegen betaling de Borgmeren bedoeld vuil voor u
opruimen. Eventuele schade aan de woning wordt door de technische dienst vastgesteld en
apart in rekening gebracht
11. Alle geleverde goederen / inventaris welke na beëindiging van de huurovereenkomst niet meer
aanwezig en / of beschadigd zijn zullen door huurder conform de op de inventarislijst genoemde
bedragen worden vergoed. Voor specificatie zie bijlage 1 (inventarislijst).
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12. Aankomst en vertrek dagelijks tussen 09.00 uur en 16.00 uur.

13.De woning dient door huurder opgeruimd en netjes te worden opgeleverd. Alle goederen welke
huurder na beëindiging van de huurovereenkomst in het gehuurde heeft achtergelaten, zullen
geacht worden door hem aan verhuurder afgestaan te zijn, voor het opruimen van deze goederen
en / of afval wordt een minimum van € 100,00 in rekening gebracht.
14. Bij lang verblijf zullen er tijdens de huurperiode tenminste 2 inspecties in de woning worden
uitgevoerd (alle vertrekken). Eén daarvan uiterlijk 7 werkdagen nadat verhuurder het
opzegformulier beëindiging huurovereenkomst heeft ontvangen en één op het moment dat
huurder zijn woning weer aan De Borgmeren oplevert. De 1e inspectie is bedoeld om een
algemeen beeld te verkrijgen van de staat van onderhoud, de 2e inspectie is bedoeld om
mogelijke schade, veroorzaakt door huurder, vast te stellen.
15. De huursom en eventuele bijkomende kosten dienen, in het geval van lang verblijf, maandelijks
bij vooruitbetaling te geschieden. Bij kort verblijf dient de volledige huursom tezamen met
eventuele bijkomende kosten voor of bij aankomst te worden voldaan. De borgsom dient in alle
gevallen voor of bij aankomst te worden voldaan. De woning zal als verlaten worden beschouwd
bij een betalingsachterstand groter dan 21 dagen. Alle goederen welke op dat moment nog in het
gehuurde aanwezig zijn zullen geacht worden door huurder aan verhuurder te zijn afgestaan.
Voor het opruimen van deze goederen en /of afval wordt een minimum van € 100,00 in rekening
gebracht. Het niet of niet tijdig ontvangen van een factuur ontslaat huurder niet van de
verplichting de huurpenningen tijdig te voldoen.
16. Reserveren kort verblijf uitsluitend middels het standaard formulier “opdrachtbevestiging kort
verblijf ” .
17. Reserveren lang verblijf voor zakelijke gebruikers uitsluitend middels het standaard formulier
“aanvraagformulier lang verblijf” Daarnaast dient u een recent uittreksel van de kamer van
koophandel en een kopie van de legitimatiebewijzen van de gebruikers mee te sturen.
18. Reserveren lang verblijf voor particuliere gebruikers (in gezinsverband) uitsluitend middels het
standaard formulier “aanvraagformulier lang verblijf” Daarnaast dient u een
werkgeversverklaring en een kopie van de legitimatiebewijzen van de gebruikers mee te sturen
19. Indien huurder na mondelinge of schriftelijke sommatie, nalatig blijft in het nakomen van
verplichtingen welke volgens de wet, plaatselijke verordening en/of deze voorwaarden op hem
rusten, heeft de verhuurder het recht om met onmiddellijke ingang de zakelijke overeenkomst
met huurder te beëindigen en de woning te ontruimen zonder dat betalingsverplichtingen van de
huurder komen te vervallen en zonder dat daartoe enige verdere ingebrekestelling of rechtelijke
tussenkomst vereist is.
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