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Algemene voorwaarden bungalowpark ’t Lappennest. 

1. Reserveringen: 
1.1 Een reservering kan telefonisch of via de website van bungalowpark ’t Lappennest 
worden gemaakt, maar dient altijd schriftelijk bevestigd te worden door de verhuurder en is 
pas geldig als het volledige huurbedrag is voldaan door huurder, mits anders schriftelijk is 
afgesproken met verhuurder. 
 

2. Aankomst en vertrek: 
2.1 De gehuurde accommodatie kan op de dag van aankomst als vermeld op de bevestiging 
van de reservering vanaf 15:00 uur worden betrokken. Op de dag van vertrek als vermeld op 
de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10:00 uur verlaten te zijn 
mits er wat anders afgesproken is. 
2.2 De sleutel dient ingeleverd te worden bij Duinweg 90 (receptie) mits er wat anders 
afgesproken is. 
2.3 U dient de accommodatie in alle redelijkheid schoon achter te laten. Dit betekent dat u 
alle vuilnis/afval uit de accommodatie verwijdert en deze in vuilniszakken in de betreffende 
bedrijfscontainer bij de ingang van het park deponeert.  
2.4 Tevens dient er geen vuile afwas in de accommodatie aanwezig te zijn.   
2.5 De bedden dienen door u te worden afgehaald en gehuurde handdoeken en bedlinnen 
moet u verzamelen in de hal beneden. 
2.6 Mocht de accommodatie niet in alle redelijkheid achtergelaten zijn, dan kunnen daar 
extra kosten voor in rekening worden gebracht aan de huurder (wiens naam op de 
bevestiging staat). 
 

3. Regelement: 
3.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de vastgestelde regels die door bungalowpark ’t 
Lappennest zijn opgesteld.  
3.2 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat in de 
bevestiging staat vermeld. 
3.3 Uit veiligheidsvoorzieningen is het niet toegestaan tenten bij de accommodatie te 
plaatsen. 
3.4 In geval van nood mogen wij ten alle tijden toegang tot de accommodatie hebben. 
3.5 De barbecue mag alleen gebruikt worden om te barbecueën. 
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4. Internet/Satelliet tv/Witgoed. 
4.1 Internet is gratis bij bungalowpark ’t Lappennest. 
4.2 Wij zijn niet aansprakelijke als internet niet functioneert naar uw wensen. 
4.3 Bij niet functioneren van internet, satelliet tv of witgoed doet bungalowpark ’t 
Lappennest er alles aan wat in ons kunnen ligt, voor de rest zijn wij afhankelijk van der 
derden en valt dit buiten onze verantwoording.  
4.4 Kosten van het niet functioneren van internet zijn niet te verhalen op bungalowpark ’t 
Lappennest. 
 

5. Prijzen: 
5.1 Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. 
 

6. Vooruit reserveren: 
6.1 Als er een reservering wordt gemaakt voor een periode waarvoor de tarieven nog niet 
zijn gepubliceerd, dan moet rekening worden gehouden met eventuele prijswijzigingen voor 
het nieuwe jaar of seizoen. 

 

7. Borg: 
7.1 De verhuurder kan te allen tijden een borgsom verlangen van de huurder, mits dit van te 
voren is afgesproken. 
De borgsom moet voldaan zijn voor het betrekken van de accommodatie. Indien de borgsom 
niet wordt voldaan is de verhuurder gerechtigd de huurder en of andere gebruikers de 
toegang tot de accommodatie te ontzeggen. 

 

8. Parkeren: 
8.1 Het parkeren bij uw accommodatie of op de aangewezen parkeerplaats is geheel op 
eigen risico. 

 

9. Huisdieren: 
9.1 Huisdieren zijn toegestaan (maximaal 2 per huis), mits in overleg met verhuurder. Uw 
huisdier dient geen overlast te bezorgen aan andere huurders en op het vakantiepark dienen 
honden te allen tijde aangelijnd te zijn. 
Huisdieren dienen buiten het vakantiepark uitgelaten te worden en u dient gebruik te maken 
van eigen opruimmogelijkheden. 
8.2 Gekooide dieren zijn gratis (wel bij reservering aanmelden). 
 

10. Breuk/schade: 
10.1 Eventuele schade aan accommodatie of goederen in de accommodatie of elders aan het 
park, dient direct gemeld te worden bij de verhuurder. 
Indien nodig geacht door de verhuurder, dient de vergoeding van de schade direct te worden 
afgerekend. 
Huurder (wiens naam op bevestiging) is te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde en 
zijn of haar gasten. 
10.2 U betaalt verplichte Schade Logies verzekering als u rechtstreek via ons boekt, deze dekt 
een schade aan meubelen tot € 150,00. 
 

11. No show: 
11.1 Wanneer de huurder niet binnen 24 uur na de overeengekomen datum arriveert of 
wanneer de huurder de huurperiode vroegtijdig beëindigt, wordt de huursom in zijn geheel 
niet terug betaald. 
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12. Annuleringsverzekering: 
12.1 U dient te allen tijden zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. 
 

13. Annuleren: 
13.1 Indien u bij ons een reservering heeft gemaakt en u annuleert deze reservering bent u 
ten alle tijden verplicht om de boekingskosten te betalen. 
13.2 Indien de schriftelijk bevestigde huurovereenkomst meer dan 8 weken voor het ingaan 
van de overeengekomen huurdatum wordt geannuleerd, wordt 35% van de totale kosten 
van de huurprijs in rekening gebracht aan de huurder (op wiens naam de bevestiging staat). 
13.3 Indien de schriftelijk bevestigde huurovereenkomst minder dan 8 weken voor het 
ingaan van de overeengekomen huurdatum wordt geannuleerd, wordt 100% van de totale 
kosten van de huurprijs in rekening gebracht aan de huurder (op wiens naam de bevestiging 
staat). 
 
 

14. Aansprakelijkheid: 
14.1 De hoofdpersoon, genoemd in de verhuurbevestiging, is verantwoordelijk voor een 
ordelijke gang van zaken in en om de bungalow. Breuk, vermissing of beschadiging van 
inventaris of accommodatie dient dan ook direct door de hoofdpersoon te worden 
afgerekend. 
14.2 Wij zijn niet aansprakelijke voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan 
persoon en/of goederen tijdens of ten gevolge van een verblijf in en rondom de 
accommodatie. 
14.3 Wij behouden het recht om onderhoud te plegen tijdens uw verblijf. Wij proberen met 
onze gasten natuurlijk rekening te houden.  
 

15. Klachten: 
15.1 Klachten over bijvoorbeeld andere huurders, door bijvoorbeeld geluidoverlast, gelieve 
direct te melden bij verhuurder, zodat het probleem zonder teveel ergernis kan worden 
opgelost. 
15.2 Is de accommodatie niet schoon naar uw wens, meldt dit op de dag van aankomst bij de 
verhuurder.  
 


