
Akkoord verhuurder Akkoord huurder

De huurder(s)
Naam Voorbeeld huurcontract

Adres

Telefoon

E-mail

De periode
De villa staat tot jullie beschikking van maandag 9 januari vanaf 15:00 uur tot en met vrijdag 13 januari 2023 tot 10:30
uur (dag van vertrek).

De kosten
Huurprijs € 100,00

Schoonmaak € 45,00

Toeristenbelasting (8 eenheden) € 18,40

Totaalprijs € 163,40

De huurpijs is inclusief gas, licht, water en 9%% BTW. Het aantal eenheden voor de toeristenbelasting is het aantal
personen vermenigvuldigd met het aantal nachten.
De kosten dienen uiterlijk twee weken voor aankomst op bankrekening NL90INGB0009433299 t.n.v. Hr S Telling, Mw
IEAMM Telling-Ammerlaan overgemaakt te zijn. Voor de betaling kan bovenstaand betaalverzoek worden gebruikt.
Vanwege het nachtregister voor de toeristenbelasting zijn wij verplicht naam en adres van onze huurders aan de
gemeente Texel door te geven.

Gebruik
De woning is uitsluitend bestemd voor vakantieverblijf, te betrekken door maximaal 6 personen en één kind tot 2 jaar.

Het adres
Het adres van Patrouille Oost is Stappeland 84, 1796 BW DE KOOG.

Ondertekening
De eerste pagina van dit contract printen, eventueel gegevens aanvullen en/of corrigeren, ondertekenen voor akkoord en
daarna per post of gescanned per e-mail retourneren. Door ondertekening ga je met onderstaande voorwaarden
akkoord.



Voorwaarden

Annulering en tussentijdse beëindiging
Na het ondertekend retourneren van dit contract is het definitief. Mocht de huurder het alsnog annuleren dan blijft de
huurder de volledige huurprijs verschuldigd. Mochten wij de villa over dezelfde periode alsnog (gedeeltelijk) kunnen
verhuren, dan retourneren wij dat deel van de huurprijs. Mocht de huurder de villa eerder verlaten dan de gehuurde
periode, dan zal de huurprijs niet geretourneerd worden.

De sleutel
De sleutel kun je ophalen bij de receptie van het Beachpark. De openingstijden varieren door het jaar heen. Je kan ze
vinden op deze pagina. Mocht je buiten de openingstijden aan denken te komen, geef dit dan bij ons aan. Dan regelen
wij hier wat voor.
Als je de sleutel via de receptie hebt gekregen mag je deze bij vertrek in de brievenbus bij de receptie stoppen.

Beddengoed en handdoeken
Er zijn vier bedden van 90 bij 200 cm en twee bedden van 80 bij 200 cm in het huis aanwezig. Voor elk bed is een
dekbed zonder hoes en kussen zonder sloop beschikbaar. Voor dekbedhoezen en kussenslopen dient de huurder te
zorgen. Hiervoor zijn twee mogelijkheden.

• Of je huurt het bij de receptie bij aankomst, kost ongeveer € 9 per set. Graag aangeven bij het retourneren van dit
contract.

• Of je neemt het zelf mee.
Hand- en keukenlinnen moeten jullie in ieder geval zelf meebrengen.

Schoonmaken
De schoonmaak wordt in principe door ons geregeld. Als dit niet het geval is, zie contract, dient de woning zo schoon
achter te laten, dat een volgende huurder er zo in kan trekken.

Gebruik van de woning
Voor het gebruik van de woning hebben wij een paar richtlijnen opgesteld.

• De privéspullen in de kasten, in de berging, slaap- en badkamers zijn niet voor algemeen gebruik.
• Als men de woning verlaat altijd, ook bij een korte afwezigheid, het zonnescherm altijd indraaien. Het kan op Texel

hard en onverwacht gaan stormen met mogelijk vervelende schade tot gevolg.

Verlaten van de woning
Bij het verlaten van de woning aan het einde van de periode graag aandacht voor de volgende zaken.

• Koelkast, vuilnisbakken, vaatwasmachine, wasmachine en droger moeten leeg zijn.
• Indien de open haard gebruikt is, deze zelf schoonmaken.
• Ventilator van de badkamer beneden terug naar stand 1.
• De verwarming hoeft niet lager te worden gezet, dat regelen wij op afstand.

Zie voor de overige instructies de gebruiksaanwijzing.

Receptie
Hoewel wij niet via Landal verhuren, houden wij ons wel aan de afspraken binnen het park. Wij geven jullie mobiele
telefoonnummer door aan de receptie zodat zij jullie, indien nodig, kunnen bereiken.

De boot voor de heenreis
De boot vanuit Den Helder naar Texel vertrekt op het halve uur vanaf 6:30 tot 21:30 uur. De wachttijd voor de boot
hangt van de drukte af. Soms zijn er twee boten in de vaart en dan vertrekt de boot ook op het hele uur, je dit kan op
teso.nl nakijken. Verder kan je op teso.nl vooraf een kaartje te kopen.

Instructies
De complete instructies zijn in de woning aanwezig en op patrouilleoost.nl.
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