Algemene bepalingen Hut 16
Rechten en verplichtingen Hut 16 (gastvrouw of heer)
Gastvrouw of heer heeft zich verplicht Hut 16 op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede
staat aan haar gasten op te leveren.
De kamerprijs is inclusief bedlinnen (bij aankomst is het bed opgemaakt), gas, water en elektriciteit en
eindschoonmaak.
Voldoende handdoeken, theedoeken, W.C. papier e.d. zijn aanwezig.
Verder aanwezig is: thee en koffie, suiker en melk.
Hut 16 word tijdens het verblijf niet dagelijks schoongemaakt en de bedden worden niet dagelijks
opgemaakt en verschoond.
Uw gastvrouw of heer zal bij verblijf langer dan 1 week (in overleg) 1 maal per week het appartement
schoonmaken en de bedden verschonen.
Uw gastvrouw of heer mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen in overleg met de gast.
Rechten en verplichtingen huurder (gast)
De gast verklaart zich met de ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde
bekend.
De gast mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen
doen overnachten tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder. Bij (zonder toestemming)
overschrijding van het genoemde maximaal aantal personen wordt de overeenkomst
beschouwd te zijn ontbonden..
De gast verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin bevindende
inventaris schoon af te leveren.
Huisdieren zijn niet toegestaan. Roken is niet toegestaan.
De gast zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken.
Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die
welke daarin door de gastvrouw of heer zijn aangebracht of geplaatst.
Algemeen
De terbeschikkingstelling van Hut 16 aan de gast geschiedt door overhandiging van de sleutels of
middels het sleutelkastje
De gast wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard.
Hut 16 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadiging van eigendommen van de
gast of ongevallen, een en ander behoudens ingeval van schuld aan zijn/haar zijde. Als dan zal
gastvrouw of heer echter nimmer gehouden kunnen worden tot vergoeding van meerdere kosten of
schaden.
Wellness
-Bij het reserveren van een overnachting inclusief gebruik van de wellness ruimte verklaart u akkoord
te zijn met onze huisregels.
-De slaapkamer vragen wij u droog te betreden.
-Glas- en aardewerk, koffie, thee en andere eet- en drinkwaren mogen niet meegenomen worden naar
de wellness ruimte. Een plastic flesje drinken meenemen is wel toegestaan.
-Omdat hygiëne een voornaam punt is binnen onze wellness ruimte dient u zich altijd eerst te douchen
alvorens u de whirlpool of de sauna ingaat. Ook na het toiletgebruik dient u zich te douchen.
-In Hut 16 geldt een rookverbod. Buiten op het terras mag u wel roken
-In de saunacabine vragen wij u een grote handdoek onder uw gehele lichaam te leggen.
-In de handleiding word uitgelegd hoe alle faciliteiten werken. U dient zich te houden aan deze uitleg.
Onze apparatuur dient u volgens uitleg aan en uit te zetten. Nooit alle faciliteiten gelijktijdig aanzetten
i.v.m. onnodig stroomverbruik en storingen met stroom.

-U mag de (zij) hydrojets pas aanzetten wanneer er voldoende waterniveau is. minimaal 5 cm onder
de hoofdkussens. doet u dit eerder zal het water door de gehele ruimte spuiten en dit is niet de
bedoeling.
-Kinderen (tot en met 15 jaar) dienen steeds onder toezicht te blijven van een volwassene.
-Het is strict verboden om bad producten toe te voegen in de whirlpool.
-Duiken en/of een bommetje in de whirlpool zijn niet toegestaan.
-Wij vragen u om zuinig op te gieten. Geen hele plenzen water over de sauna kachel.
Ontbinding
De gastvrouw of heer is gerechtigd de reservering als ontbonden te beschouwen zonder dat
ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:
1. Indien bij aanvang van de huurperiode de volle huursom niet is voldaan;
2. indien de gast nalaat het Hut 16 te betrekken op de dag, waarop de reservering een aanvang
neemt.
3. indien de gast de verplichtingen uit deze bepalingen niet behoorlijk naleeft;
Onverminderd de aansprakelijkheid van de gast voor de volle huursom in de sub 1, 2, 3 en 4
genoemde gevallen, is de gastvrouw of heer gehouden Dit artikel is mede van toepassing indien de
gast door persoonlijke of andere omstandigheden verhinderd is van het gastenverblijf gebruik te
maken.
Aansprakelijkheid
Hut 16 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van ongevallen, lichamelijke of materiële
schade aan personen en/of goederen/ faciliteiten in Hut 16 of de wellness ruimte en zal dus nooit in
gebreke gesteld kunnen worden. Hut 16 zal ook niet verplicht zijn een schadevergoeding te betalen.
Wanneer er schade wordt toegebracht aan onze accommodatie of wellness ruimte, bent u verplicht dit
te melden en deze te vergoeden.
Wanneer deze schade tot gevolg heeft dat onze accommodatie niet meer volledig kan functioneren ,
zal een schadevergoeding van € 260.- per dag betaald moeten worden, te rekenen van de dag
waarop de schade werd toegebracht tot en met de dag waarop de het herstel plaatsvond. Moet de
volgende klant hierdoor afgezegd worden zullen deze kosten aan u doorberekend worden. Meestal
wordt dit geconstateerd nadat u vertrokken bent, maar u zult wel onmiddellijk hiervan op de hoogte
gesteld worden.

Annuleringsbepalingen
De gast is zelf verantwoordelijk voor een reis- en annuleringsverzekering.
Indien een reservering wordt geannuleerd door de gast zijn de volgende bedragen verschuldigd:
1. bij annulering vanaf de 30e dag tot de 15e dag voor aankomst, 30% van de huursom;
2. bij annulering vanaf de 15e dag tot de 7e dag van aankomst, 60% van de huursom;
3. bij annulering vanaf de 7e dag tot de dag van aankomst, 90% van de huursom;
4. bij annulering op de dag van aankomst (welke om 00.00 uur begint) of later, de volle huursom.

