
HUUROVEREENKOMST                        LA GREZE 
 
De huurder : 
Adres : 
Postnummer : 
Stad / Gemeente / Land : 
Telefoonnummer /Fax : 
Email : 
 
Ik/ wij verklaar(en) volgend  
vakantiehuis te huren : 
“La Grèze” 24620 Marquay – France 
 
van – tot/ weken: 
voor aantal personen: 
voor het overeengekomene bedrag van : 
(in woorden): 
 
Gelieve voor het invullen van dit huurcontract (2 exemplaren) even te bellen/faxen, dan kunnen wij 
het huis voor u vastleggen en de informatie doorgeven betreffende de betalingswijze. Na 
ontvangst van Uw aanbetaling van 50% van de huursom binnen 10 dagen na dagtekening van dit 
huurcontract, is het huis definitief voor u gereserveerd. U ontvangt dit formulier voor akkoord 
ondertekend retour, als bewijs van deze reservering. Na uw boeking ontvangt u de gegevens 
omtrent wijze van betaling. Het resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de 
huurdatum betaald te zijn. Indien U wenst Uw reservering te annuleren dan dient dit te gebeuren 
ten laatste 4 weken voor de start van de periode. Indien niet dan worden de reserveringskosten 
niet terug betaald. 
Wij adviseren u om een annuleringsverzekering af te sluiten. Het gebruik van huis en terrein is voor 
eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade. Ouders zijn verantwoordelijk 
voor hun kinderen. De vakantiewoning staat op bovenvermelde datum vanaf zaterdag ongeveer 
16.00 uur tot uw beschikking. Tevens wordt Uw vriendelijk verzocht de vakantiewoning op de 
laatste dag van Uw verblijf om ongeveer 10.00 uur verlaten te hebben. Huisdieren zijn niet 
toegelaten. 
 
Onmiddelijk bij de AANKOMST verplicht zich de huurder volgende bedragen te vereffenen: 

 
-     een chèque voor de borgsom = de huursom van een week 
- het bedrag van 50 Euro = schoonmaakkosten (en indien u beddengoed gereserveerd hebt) 
- tijdens winterperiode 50 Euro  = verwarmingskosten 

 
Stad/ Gemeente, datum, handtekening als bewijs voor uw reservering 
 
 
 
Wil zo goed zijn dit formulier ingevuld en ondertekent binnen de 10 dagen op te sturen aan: 
 

Vanoillie Anne Mieke 
“La Grèze” 
24620 Marquay – France 
Tel. / Fax : 00 33 5 53 28 24 05 


