Ondertekend terug te sturen :
Danny en Els Vermeulen – Delefortrie
Pypegale 1 8647 reninge
057/42 21 78 of 0497/19 40 48
Info@pypegale.be

www.pypegale.be

NAAM HUURDER :
ADRES :

TELEFOONNR :
E MAIL :

PERIODE :

AANTAL VOLWASSENEN :

AANTAL KINDEREN :

REKENINGNR :

SCHOONMAAK VERPLICHT.
MET BEDLINNEN :

MET ONTBIJT :

DE HUURDER :
1.
verbindt er zich toe een waarborg van 300.00euro te storten op de
rekening van de huurder : IBAN : BE 31 8538 7124 6655 BIC : SPAABE 22
(Naam en periode vermelden)

Deze waarborg telt als eerste reservatie en wordt niet teruggestort indien het
contract geannuleerd wordt binnen de vier maanden voor de aankomstdatum.
Deze waarborg – de kosten verbruik stookolie voor verwarming (berekend
volgens verbruik) wordt terugbetaald binnen de 30 dagen na vertrek, behalve in
afwachting van een speciale rekening( bv schade, herstellingen,.)
2.
De totale huurprijs ( met inbegrip van de supplementaire kosten wordt 4
weken voor de aankomstdatum gestort op bovenstaande rekening.
……………………………………………………………………………………………………….

3.
Er worden geen huisdieren toegelaten, dit om hygiënische redenen naar
de andere gasten toe.
4.
De huurder mag niet onderverhuren zonder uitdrukkelijk akkoord van de
verhuurder.
5.
De huurder houdt er zich aan als een goede huisvader te zorgen voor het
gehuurde goed, dit betekent dat de voorwerpen die deel uitmaken van de
huisraad niet mogen verplaatst worden, dat het huishoudelijk reglement moet
gerespecteerd worden, dat de huurder bij vertrek de woning proper moet
achterlaten en dat de beschadigingen onmiddellijk moeten gemeld worden aan
de verhuurder.
6.
Er wordt niet gerookt op de kamers. De huurdersrisicoverzekering tegen
brand, waterschade en glasbraak is in de huurprijs inbegrepen.
7.
De verhuurperiode loopt van 15.00u op de eerste dag tot ’s avonds de
laatste dag of na afspraak met de verhuurder.
8: gelieve nogmaals de periode, naam en juist rekeningnummer te controleren!

Datum en plaats.

Handtekening.

