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Het hele jaar ontdekken, beleven & genieten 
 

Algemene voorwaarden 
 
 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen de 
verhuurder en de huurder voor een kortdurend verblijf in vakantieverblijf Vita Nova, zoals deze in 
de huurovereenkomst, is vastgelegd. De algemene voorwaarden beschermen de huurder en 
verhuurder en zijn om deze reden uitvoerig beschreven. Bij een gebruik met zorg, zodat alles 
netjes en intact blijft, zullen zowel de huurder als verhuurder deze regels niet als belemmerend en 
enkel als richtlijn kunnen ervaren. 
 
Het contract bestaat uit 2 delen: 
1. De huurovereenkomst met de persoonsgegevens, tarieven, data en gemaakte afspraken. 
2. De algemene voorwaarden, zoals hieronder beschreven. 
 

Daar waar wordt gesproken over ‘hij’ en ‘hem’, kan ook ‘zij’ en ‘haar’ worden gelezen. 
 
 

Artikel 1 - Begripsbepaling 
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis 
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:  

 
Vakantieverblijf De woning en het perceel van Vita Nova gelegen op de Asbroek 11c, 

6089 NA Heibloem met bijbehorende inventaris en boomhut (in 
aanbouw). Voor verdere uitleg zie artikel 2. 

 
Huurder Degene die het vakantieverblijf van de verhuurder voor een bepaalde tijd 

huurt en die de huurovereenkomst ondertekent. 
 
Verhuurder Eigenaren van het vakantieverblijf Vita Nova, A.J. Diepstraten en J.G. 

Diepstraten, zijnde degenen die het vakantieverblijf aan de huurder 
verhuren (daarmee ter beschikking stellen) en waarvan in elk geval één 
de huurovereenkomst ondertekent. 

 
Huurovereenkomst Overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder met betrekking tot 

de tijdelijke huur van het vakantieverblijf Vita Nova. 
 
Huurprijs Kale huurprijs vermeerderd met de verplichte bijkomende kosten, de 

optionele bijkomende kosten en de huurwaarborg voor de 
overeengekomen huurperiode en diensten zoals is vastgelegd in de 
huurovereenkomst. 

 

 Vakantiehuis-VitaNova.nl      
℡ 06-14755529      

 Asbroek 11c, 6089 NA Heibloem      
 Kon. Julianastraat 18, 6668 AG Randwijk    



 

 
 
 
 
 

2

 

Het hele jaar ontdekken, beleven & genieten 
 

Aanbetaling Het deel van de huurprijs dat de huurder bij de boeking aan de 
verhuurder is verschuldigd. 

 
Huurwaarborg Bedrag dat de huurder betaalt aan de verhuurder voor eventuele extra 

gemaakte schoonmaakkosten, buitenproportioneel verbruik van energie, 
schade en/of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is. Zie 
ook artikel 6. 

 
Aankomst- & vertrektijd De tijden van aankomst en vertrek, die tussen huurder en verhuurder 

zijn overeengekomen in de huurovereenkomst. 
 
 

Artikel 2 - Beschrijving van de verhuurde gedeeltes  
De onderstaande beschrijving bestaat uit hoofdlijnen. Een volledige inventarislijst is in het 
vakantiehuis aanwezig en wordt op aanvraag toegestuurd. 
 
Vakantiehuis Een hal (grote kast met bergruimte voor kleding en beddengoed, cv-

kast, schoenenrek) met toegang tot: 
• Badkamer (douchecabine, wastafel met badkamermeubel en toilet). 
• Woonslaapkamer met daarin een open keuken (ingericht met 4 

kookpitten, oven, magnetron, koelkast, koffiezetapparaat, 
waterkoker, pannen, servies en bestek) en de meterkast. Het 
woongedeelte heeft een zithoek, een eettafel met 6 stoelen  en twee 
kasten (met spelletjes en boeken). Het slaapgedeelte heeft 4 
slaapplaatsen. Deze slaapplaatsen bestaan uit een stapelbed 
waarvan het bovenste bed een eenpersoonsmatras heeft en het 
onderste bed uit te schuiven is tot een tweepersoonsbed. Daarnaast 
nog een hoogslaper met een eenpersoonsmatras. 

 
Terrein Bestaande uit een bosperceel van een kleine hectare met: voldoende 

parkeergelegenheid, terras met een picknicktafel, schuur, (speel)weide, 
schommel, zandbak en een boomhut (in aanbouw). 

 
 

Artikel 3 - Totstandkoming huurovereenkomst 
De verhuurder informeert de huurder over het vakantieverblijf, de prijzen en de voorwaarden, die 
voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn. De huurovereenkomst wordt 
afgesloten tussen de verhuurder en de huurder. De huurovereenkomst wordt van kracht zodra de 
huurder de algemene voorwaarden heeft gelezen, de huurovereenkomst heeft ingevuld en 
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ondertekend en de verhuurder deze van de huurder retour heeft ontvangen, alsook een 
aanbetaling van de huurprijs is ontvangen volgens de in artikel 4 beschreven richtlijnen. 
 

 
Artikel 4 - Betalingscondities 
Binnen 7 kalenderdagen na het terugsturen van de huurovereenkomst door de huurder dient de 
aanbetaling, te weten 30% van de huurprijs (dit is inclusief verplichte en optionele bijkomende 
kosten) op de door de verhuurder in de huurovereenkomst opgegeven bankrekening te zijn 
bijgeschreven. Het bedrag van de huurprijs, de aanbetaling en het resterende bedrag worden in de 
huurovereenkomst vastgelegd. 
 
Wanneer het ondertekende contract, zijnde de huurovereenkomst met de algemene voorwaarden, 
niet wordt teruggestuurd en/of de aanbetaling niet binnen de gestelde termijn op de bankrekening 
van de verhuurder is bijgeschreven, wordt de huurovereenkomst geacht niet tot stand te zijn 
gekomen. De verhuurder kan zonder enige kennisgeving of schadevergoeding opnieuw 
beschikken over het vakantieverblijf en dit weer te huur aanbieden. 
 
Uiterlijk 28 dagen (4 weken) voor aanvang van de huur van het vakantieverblijf dient de volledige 
huurprijs (de resterende 70%) en de huurwaarborg te zijn overgemaakt op de rekening van de 
verhuurder. Wanneer hieraan niet is voldaan, vervalt het recht op het huren van vakantieverblijf 
Vita Nova. 
 
In het geval dat de huurovereenkomst binnen de 28 dagen voor de dag van aanvang tot stand 
komt, moet direct bij ondertekening van de huurovereenkomst de gehele huurprijs met de 
huurwaarborg worden voldaan. 
 
Bij een niet-tijdige betaling is de huurder in verzuim. De verhuurder stelt hem hiervan schriftelijk of 
per e-mail op de hoogte. Hij heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 
dagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de huurovereenkomst geannuleerd op 
de dag van het verzuim en worden annuleringskosten in rekening gebracht (zie artikel 14).   
 
 
Artikel 5 - Gebruik & kosten 
Het normaal verbruik van elektriciteit en water is bij de huurprijs inbegrepen. Er wordt vanuit 
gegaan dat de huurder zuinig met de energie zal omgaan en hij rekening houdt met het milieu. 
Indien blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik, dan zullen daarvoor kosten aan 
de huurder in rekening worden gebracht. 
 
Ook de standaard eindschoonmaak is inbegrepen in de huurprijs. Er wordt ervan uitgegaan, dat de 
huurder zelf voor vertrek de woning schoon, opgeruimd en gezogen achterlaat. In geval van 
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ernstige vervuiling kan de huurwaarborg (deels of in z’n geheel) worden gebruikt ter vergoeding 
van de gemaakte schoonmaakkosten (c.q. arbeidstijd). Er worden geen extra kosten in rekening 
gebracht als er is voldaan aan de in artikel 13 beschreven voorwaarden. 
 
De gemeente Leudal heft toeristenbelasting per persoon per nacht voor een huisje dat aan 
personen buiten de gemeente wordt verhuurd. Deze toeristenbelasting wordt doorberekend aan de 
huurder. 
 
Beddenlinnen (lakens, dekbedovertrek en kussenslopen) is niet standaard voorzien in de huurprijs. 
Dit zijn verplichte bijkomende kosten. Linnengoed, als thee-, keuken- en vaatdoeken, maar ook 
badkamerlinnen dient de huurder zelf mee te nemen, tenzij anders overeengekomen (optionele 
bijkomende kosten). In geen geval mogen de bedden gebruikt worden zonder beddenlinnen. Bij 
het niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden. 

 
Zijn er naast de huurprijs en gebruikskosten nog andere kosten van toepassing, dan staat dit op de 
website van de verhuurder en beschreven in de huurovereenkomst. De huurder dient de eventuele 
extra kosten, bovenop de huurprijs en gebruikskosten, op dezelfde wijze te voldoen als de 
huurprijs. 
 
 
Artikel 6 - Huurwaarborg 
Om een goede afloop van de huurovereenkomst te verzekeren, betaalt de huurder een 
huurwaarborg. De hoogte van deze borg wordt in de huurovereenkomst vermeld en deze dient met 
de resterende 70% huur te worden betaald. De verhuur zal niet doorgaan indien hieraan niet is 
voldaan. 
  
Na de verhuring zullen de eventueel extra gemaakte schoonmaakkosten, buitenproportioneel 
verbruik van energie, vermissing van inventaris en/of schade aan het vakantieverblijf van de borg 
worden afgetrokken. Wanneer van voorgaande geen sprake is, zal de volledige borg worden 
terugbetaald. De (resterende) borg wordt door de verhuurder overgemaakt uiterlijk 14 dagen na 
het aflopen van de huurtermijn via het IBAN dat door de huurder is opgegeven. 
 
 
Artikel 7 - Bestemming & gebruik 
Vita Nova is exclusief bestemd voor bewoning op basis van seizoenverhuring. De huurder kan van 
deze woning niet zijn (hoofd)verblijfplaats maken. Elke wijziging door de huurder aan de 
bestemming of het gebruik van vakantieverblijf Vita Nova is niet toegestaan. 
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Het vakantiehuis heeft slaapplaatsen voor maximaal 4 personen. De huurder verbindt zich ertoe de 
maximale capaciteit van 4 personen te respecteren gedurende de volledige duur van het 
vakantieverblijf. 
 
Uitsluitend de door de huurder opgegeven personen zijn gerechtigd om in het vakantiehuis en/of 
op het terrein te overnachten. Onderverhuur is niet toegestaan. 
Het is niet toegestaan personen op het vakantieverblijf toe te laten, anders dan de beschreven 
huurder en medegebruikers in de huurovereenkomst. Overnachting van bezoekers op basis van 
bijvoorbeeld een caravan en/of tent is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de 
verhuurder en betaling van een overeengekomen extra huurprijs. De huurder wordt verantwoor-
delijk gesteld voor alle genoemde gebruikers en aangemelde bezoekers. Hij ziet erop toe dat de 
medegebruikers (en eventuele bezoekers) zich aan de contractuele bepalingen houden. 
 
 
Artikel 8 - Leefregels stiltegebied 
Het vakantieverblijf Vita Nova ligt in een stiltegebied. De huurder houdt rekening met de wettelijke 
bepalingen hiervoor (in het kort beschreven in onderstaande leefregels stiltegebieden).    
 
Motorvoertuigen en bromfietsen (het ‘Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990’ beschrijft 
wat onder een motorvoertuig wordt verstaan): 
• Het is verboden zich in een stiltegebied met een motorvoertuig of een bromfiets met draaiende 

verbrandingsmotor te bevinden buiten de voor deze voertuigen openstaande wegen en 
terreinen. 

• Het is verboden in een stiltegebied een toertocht of wedstrijd voor motorvoertuigen of 
bromfietsen te houden of daaraan deel te nemen. 

 
Lawaaiige apparaten: 
Het gebruik van de volgende apparaten is in een stiltegebied verboden: 
1. Motorisch aangedreven werktuigen. 

• Omroepinstallaties, sirenes, hoorns en soortgelijke apparaten. 
• Modelvliegtuigen, modelboten en modelauto’s, aangedreven door verbrandingsmotoren. 
• Muziekinstrumenten en andere geluidsapparaten, al dan niet gekoppeld aan versterkers. 
• Waterscooters, aangedreven door verbrandingsmotoren. 
• Knalapparatuur en vuurwerk, tenzij het tweede lid van toepassing is. 
• Vuurwapens, tenzij het derde lid van toepassing is. 

2. Het gebruik van knalapparatuur en van vuurwerk is niet verboden: 
• Bij noodzaak voor het oproepen van personen of om dreigend gevaar af te wenden. 
• Tijdens de jaarwisseling, mits toegestaan door de algemene plaatselijke verordening. 

3. Het gebruik van vuurwapens is niet verboden: 
• Om een noodsein te geven. 
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• Voor jacht, beheer of schadebestrijding overeenkomstig de wet ‘Flora en fauna’. 
 

Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen in artikel 7 & 8 wordt de huurovereenkomst met 
onmiddellijke ingang opgezegd zonder schadeloosstelling. De huurder blijft de volledige huurprijs 
verschuldigd. Na ontbinding van de huurovereenkomst is de verhuurder gerechtigd het gehuurde 
direct aan een andere partij te verhuren. 
 
 
Artikel 9 - Afvalverwerking & riolering 
De huurder verbindt zich ertoe om het afval correct te scheiden op de wijze zoals dit in de 
informatiemap in het vakantiehuis wordt beschreven. Het afval wordt namelijk zoveel mogelijk 
gescheiden in de afzonderlijk aangeboden containers om daarmee het milieu zo min mogelijk te 
belasten. Het afval wordt door de verhuurder afgevoerd, tenzij anders is afgesproken. 
 
Het huisje van Vita Nova is aangesloten op twee beerputten en niet op de gemeentelijke riolering. 
Dit betekent dat de huurder zich bewust moet zijn hoe om te gaan met het lozen van vervuild water 
in de riolering van de wc, het doucheputje en de drie wasbakken (badkamer en (buiten)keuken). Er 
mag naast urine, ontlasting en het daarvoor gebruikte wc-papier geen afval (zoals maandverband 
en lege doucheflessen) via de wc worden weggespoeld. Ook mogen er geen moeilijk afbreekbare 
stoffen via het afvoerputje van aanrecht en douche in de beerput terechtkomen. Als voorbeeld: 
vette jus gaat in de afvalbak. 
  
 
Artikel 10 - Verplichtingen van de verhuurder 
De verhuurder draagt ervoor zorg dat het vakantieverblijf op de overeengekomen aankomsttijd in 
goed verzorgde staat van onderhoud, veiligheid en bewoonbaarheid en conform de 
huurovereenkomst aan de huurder beschikbaar wordt gesteld. 
 
De verhuurder neemt de reservering en de behoorlijke uitvoering van het contract voor zijn 
rekening. De aansprakelijkheid vervalt ingeval van tekortkomingen door de huurder of een 
medehuurder, van elke onvoorzienbare of onvermijdelijke tekortkoming door derden, overmacht of 
een gebeurtenis die de verhuurder (dit kan ook  zijn de sleutelverantwoordelijke, de tussenpersoon 
of elke andere persoon die door de verhuurder betrokken wordt) niet kon voorzien of vermeden, 
ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen. 
 
Indien de huurder weigert bezit te nemen van het vakantieverblijf, omdat de staat ervan niet 
overeenkomt met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan neemt hij hierover onmiddellijk 
contact op met de verhuurder. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, moet 
de klacht door een ter zake kundige, zoals een notaris, worden geverifieerd teneinde een objectief 
oordeel te verkrijgen. De partij, die in het ongelijk wordt gesteld, betaalt de kosten. 
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Artikel 11 - Verplichtingen van de huurder 
De huurder zal zich met zorg voor het gehuurde vakantieverblijf gedragen. 
Mocht er bij aankomst of tijdens de huurperiode iets niet in orde zijn, zeker in de situaties waarbij 
een eventuele onveilige situatie kan ontstaan, is de huurder verplicht hiervan de verhuurder 
onmiddellijk in kennis te stellen. De huurder zal de verhuurder redelijke tijd geven de situatie in 
orde te brengen. 
Het is niet toegestaan sloten te ontsluiten van afgesloten ruimtes en voorwerpen, waarvan huurder 
geen sleutel heeft ontvangen. Bij het verlaten van het vakantiehuis, ook voor korte tijd, dient het 
vakantiehuis volledig te worden afgesloten. Bij diefstal en/of vermissing als gevolg van het niet 
nakomen hiervan zal de huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. 
 
In het vakantiehuis en in de boomhut (in aanbouw) mag niet worden gerookt. Op het terrein mag 
enkel worden gerookt als ervoor wordt zorggedragen dat de resten volledig gedoofd zijn en deze 
daarna worden weggegooid in de afvalbak. Deze regel is om (bos)branden te voorkomen. Dit geldt 
ook voor eventuele barbecue(resten). Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder 
aansprakelijk worden gesteld voor de schade. 
 
Alle schade en/of vermissing dient voor vertrek van de huurder aan de verhuurder te worden 
gemeld middels het ‘Meldformulier schade en/of vermissing’ (te vinden in de informatiemap). 
 
De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade en/of verlies toegebracht aan het 
vakantieverblijf, zoals op het einde of na de verhuurperiode door de verhuurder is vastgesteld. Dit 
is ongeacht of het om handelingen en/of nalatigheid gaat die door hemzelf en/of door zijn 
medegebruikers dan wel bezoekers werd veroorzaakt. Hij verplicht zich gedurende de huurperiode 
het vakantieverblijf netjes en schoon te houden. Hij brengt geen schade toe aan flora en fauna, 
zoals het vernielen van planten, het zagen en/of kappen van bomen en/of boomtakken en het 
graven in de bodem. Het gebruik van de zandbak is toegestaan. 

 
 

Artikel 12 - Aankomst en vertrek vakantieverblijf 
Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata en de afgesproken tijdstippen 
genoemd in de huurovereenkomst. 

 
Het vakantieverblijf worden overeenkomstig het contract en schoon aan de huurder ter beschikking 
gesteld. Bij aankomst controleert de huurder zelf en/of samen met de verhuurder of het 
vakantieverblijf compleet en onbeschadigd is. Als er iets beschadigd is en/of ontbreekt, dan dient 
de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de verhuurder. De verhuurder zal de 
uiterste best doen om het betreffende te repareren, te vervangen en/of aan te vullen. Meldt de 
huurder binnen 24 uur niets over beschadigingen en/of vermissingen, dan wordt geacht dat het 
terrein en het vakantiehuis in goede staat zijn afgeleverd.  
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Het te verwachten tijdstip van vertrek is op de huurovereenkomst vastgesteld. In overleg kan er, 
indien ruim van te voren aangegeven en mogelijk voor de verhuurder, een ander tijdstip worden 
overeengekomen en vastgelegd. Op het tijdstip van vertrek wordt de woning samen met de 
verhuurder geïnspecteerd. 
 
 
Artikel 13 - Schoonmaak 
De huurder zorgt ervoor dat het vakantieverblijf na afloop van het verblijf compleet en netjes wordt 
achtergelaten. Serviesgoed, met toebehoren, wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Ook de 
gebruikte huishoudelijke apparatuur wordt schoongemaakt achtergelaten. Gebruikte materialen en 
voorwerpen (zoals boeken en spelletjes) liggen weer op hun plek. Verplaatst meubilair is weer op 
de originele plaats teruggezet. Schade, defecten en/of vermissingen dienen direct door de huurder 
aan de verhuurder te worden gemeld. Bij schuld van de huurder wordt door de verhuurder 
beoordeeld in hoeverre de herstelwerkzaamheden in rekening worden gebracht. Bij het niet 
melden en/of niet netjes achterlaten (waardoor er extra schoonmaakkosten zijn), worden deze 
kosten sowieso aan de huurder in rekening gebracht. 
 
Er worden geen extra kosten in rekening gebracht als het vakantieverblijf netjes wordt 
achtergelaten en er aan het volgende is voldaan. 
 
Voor elke ruimte, waarvoor van toepassing, geldt: 
• De ruimte stofzuigen. 
• De spullen en materialen terug op de plek waar deze zijn gevonden. 
• De bedden achterlaten zoals u deze heeft gevonden. 
• De meubels achterlaten zoals u deze heeft gevonden. 
• De ramen en deuren afsluiten en vergrendelen. 
• De rolluiken omlaag. 
 

 Voor de keuken geldt: 
• Het afwassen van de vaat en deze op te ruimen in de betreffende kasten. 
• Het legen en schoonmaken van de koelkast, het uitzetten van de koelkast (door stekker uit het 

stopcontact te halen) en het openzetten van de koelkastdeur. 
• Het schoonmaken van het gebruikte huishoudelijke apparatuur. 

  
Voor de badkamer geldt: 
• De douche, de wastafel(kast) en het toilet in nette staat achterlaten. 

 
Bijkomende kosten worden verrekend met de huurwaarborg. Mocht de borg niet volstaan, dan 
worden deze kosten extra in rekening gebracht. 
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Artikel 14 - Annulering en/of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder 
De huurder mag op elk ogenblik het huurcontract geheel of gedeeltelijk opzeggen. Elke annulering 
moet in elk geval schriftelijk of per e-mail aan de verhuurder worden gemeld. Bij acute situaties 
tijdens de huur moet dit ook telefonisch worden gemeld. Hij betaalt de verhuurder een 
schadeloosstelling voor de schade die is geleden als gevolg van de opzegging in de vorm van een 
forfaitaire schadevergoeding. Deze schadevergoeding wordt als volgt bepaald. 
 
Annulering: 
Tussen 60 en 28 dagen voor de aankomstdatum 30%    van de huurprijs. 
Binnen 28 dagen voor de aankomstdatum 50%    van de huurprijs. 
 
Vanaf de op de huurovereenkomst vastgestelde aankomstdatum: wanneer de huurder geen 
gebruikmaakt van het vakantieverblijf of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er 
geen restitutie plaatsvinden.  
 
De huurder heeft het recht een andere huurder ter vervanging voor te stellen. Het is aan de 
verhuurder of deze vervanging als passend wordt aanvaard. Deze plaatsvervanger neemt dan het 
contract met dezelfde voorwaarden over. De oorspronkelijke huurder wordt pas van zijn 
verantwoordelijk ontslagen, zodra de plaatsvervanger aan de betaling van de huur heeft voldaan. 
 
De annuleringskosten worden berekend op basis van het moment dat de annulering door de 
verhuurder is ontvangen. Komt het bericht aan op een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de 
eerstvolgende werkdag als meldingsdatum genomen. 

 
 
Artikel 15 - Annulering en/of wijziging van de huurovereenkomst door de verhuurder 
De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen: 
a) Bij het niet (tijdig) voldoen van de huurprijs door de huurder. 
b) Bij overmacht, onvoorziene of onvermijdelijke omstandigheden (oorlog, staking, maatregelen 

van de overheid, milieu- en/of natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, 
overlijden van de verhuurder(s) of hun naaste familie). Alle door de huurder betaalde 
bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen zullen binnen 30 dagen na beëindiging van 
de huurovereenkomst aan de huurder worden geretourneerd, zonder recht op 
schadevergoeding. 

c) Wegens omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verhuur van het vakantieverblijf 
onmogelijk wordt zoals bij diefstal van inventaris, vernielingen aan het vakantiehuis en het 
ongeoorloofd toelaten van personen (zie artikel 7) en/of het breken van de regels rondom het 
stiltegebied (zie artikel 8). Indien dit aan de huurder te wijten is, worden betaalde bedragen 
voor nog niet verstreken overnachtingen niet geretourneerd. De verhuurder is niet aansprake-
lijk voor schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de huurovereenkomst. 
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Artikel 16 - Huisdieren 
Huisdieren zijn in het vakantieverblijf enkel toegestaan als dit in overleg gebeurt met de verhuurder 
en hierbij is voldaan aan de verplichte bijkomende kosten in de huurprijs. De huurder is 
verantwoordelijk voor eventuele schade aan het vakantieverblijf en de omgeving en bij kwetsuren 
aan mens en dier, die door het huisdier zijn toegebracht.  
 
 
Artikel 17 - Klachten 
Alle klachten, die betrekking hebben op het gebruik van het vakantieverblijf, dienen door de 
huurder meteen bij de verhuurder te worden ingediend. De huurder zal de verhuurder voldoende 
gelegenheid en medewerking geven de klacht binnen redelijke tijd te verhelpen. 
De verhuurder zal zich inspannen om de klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid van de 
huurder op te lossen. Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze 
door de huurder schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de verhuurder. Klachten 
kunnen uiterlijk 14 dagen na afloop van het verblijf in het vakantieverblijf worden ingediend. 
 
 
Artikel 18 - Aansprakelijkheid & recht 
Er wordt vanuit gegaan dat de huurder zorgdraagt voor het vakantieverblijf. Dit betekent dat de 
huurder zorg en respect heeft voor het vakantieverblijf (zoals het sluiten van ramen en deuren bij 
wind/regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid, het redelijk verbruiken van water, 
elektriciteit en hout en het respecteren van het milieu), alsook de omgeving ervan, zoals het niet 
veroorzaken van geluid(soverlast). In geval het gedrag van de huurder leidt of kan leiden tot een 
hinder of een last, dat het goede verloop van het verblijf in gevaar kan brengen, behoudt de 
verhuurder zich het recht het contract, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder 
schadevergoeding, op te zeggen. 
 
De huurder is verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de diefstal van en de schade aan 
de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak, bijv. door het niet afsluiten van ramen 
en deuren bij afwezigheid. Tevens is hij aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het 
vakantieverblijf, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel 
derden, die zich met toestemming van de huurder in of rond het gehuurde vakantieverblijf 
bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het vakantieverblijf zullen de kosten aan 
de huurder worden doorberekend. 

 
Hoe zorgvuldig een huurder is en hoe goed deze ook let op de medegebruikers en eventuele 
bezoekers/gasten, er kan altijd wat misgaan, zoals de in artikel 6 & 11 beschreven mogelijke 
schade. Het is vanuit dat oogpunt dat de huurder met de ondertekening van het contract en de 
algemene voorwaarden verklaart dat deze in het bezit is van een wettelijke 
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aansprakelijkheidsverzekering (WA). Op deze manier zijn geschillen van schade groter dan de 
huurwaarborg uit te sluiten. 
 
Het wordt aanbevolen om naast de eigen WA-verzekering, een aparte reisverzekering af te sluiten. 
De huurder kan zo de kosten dekken in geval van schade veroorzaakt door bijvoorbeeld brand aan 
personen en (on)roerende goederen. 

 
De verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken maar is niet 
aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. 

 
Het is de verhuurder, en de contactpersoon ter plaatse toegestaan, door middel van een afspraak 
met de huurder, het vakantieverblijf te bezoeken, met als doel na te gaan of alle verplichtingen 
worden uitgevoerd. Dit recht moet rekening houden met het privéleven van de huurder en dient 
met mate te worden uitgevoerd. 
 
De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor: 
a) Diefstal, verlies en/of schade, van welke aard ook, aan de huurder en de goederen van de 

huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in het gehuurde 
vakantieverblijf. 

b) Gebreken aan en/of buitenwerking stellen van technische apparatuur in het vakantiehuis, 
tijdelijk uitval of storingen van water- en/of energiehuishouding en/of door derden, zoals weg- 
en/of bouwwerkzaamheden in de omgeving van het vakantieverblijf. 

c) Schade of letsel als gevolg van het gebruik van het vakantieverblijf en/of ongevallen in en rond 
het vakantieverblijf. 

Op alle geschillen tussen huurder en verhuurder is het Nederlands recht van toepassing. In geval 
van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Arnhem bevoegd van het geschil 
kennis te nemen en deze te beslechten. 

 
 
Artikel 19 - Disclaimer 
Informatie, die de huurder verstrekt via het gastenboek, kan worden gelezen door andere 
bezoekers. De huurder let erop dat hij geen persoonlijke informatie aan het gastenboek (op papier 
in het vakantiehuis of via de website) toevertrouwt. De verhuurder behoudt het recht om reacties 
naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren of te veranderen. 
 
Door het maken van een boeking wordt de huurder opgenomen in het adressenbestand. Als de 
huurder hierop geen prijs (meer) stelt, kan hij dat doorgeven via e-mailadres 
arja.diepstraten@hotmail.com. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekt 
de verhuurder de persoonsgegevens van de huurder niet aan derden. De gegevens van de 
huurder worden gebruikt om de status van de reservering en betaling te kunnen bijhouden. Verder 
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worden deze gebruikt om de huurder de nodige gegevens over het vakantieverblijf te zenden en 
tenslotte om de huurder op de hoogte te houden van de diensten van Vita Nova. 
 
De verhuurder geeft de huurder tips om het vakantieverblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Dit 
gebeurt met de grootste zorg. Indien, ondanks alles, de informatie en de desbetreffende 
voorzieningen in en om het vakantieverblijf en de gegeven tips niet juist blijken te zijn, dan dient de 
huurder de verhuurder hiervan in kennis te stellen. De verhuurder kan hierdoor de informatie 
aanpassen en het juiste vermelden. De tips en opmerkzaamheid van de huurder worden op prijs 
gesteld. 
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