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Al deze voorwaarden hebben betrekking op het vakantiehuis Blick auf Dedenborn (verder in 
deze voorwaarden aangeduid als het vakantiehuis) op Am Rott 4, 52152 Dedenborn. 
 
Aankomst en vertrek 
Bij aankomst ontvangt u de sleutels van het vakantiehuis (deze levert u bij vertrek weer in). 
Bij aankomst en vertrek kunt u zich melden op Am Rott 5a, 52152 Dedenborn. Is de 
naastgelegen woning van de eigenaren. Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 
15:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het 
vakantiehuis om 11:00 te hebben verlaten. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet 
op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, 
bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele 
verantwoording. Nasturen kan alleen tegen extra kosten. 
 
Gebruik van het vakantiehuis 
Wij gaan ervan uit dat u het vakantiehuis netjes gebruikt, zodat de volgende gasten er ook 
met plezier gebruik van kunnen maken. Roken is niet toegestaan en huisdieren zijn wel 
toegestaan in het vakantiehuis. Barbecueën met de aanwezige BBQ is toegestaan. (Deze 
dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te zijn). Het gebruik van hout, water 
en elektra is inbegrepen maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan. Gelieve de 
thermostaat van de verwarming terug te zetten als u niet in het huis aanwezig bent. 
 
Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Verblijf van meer personen in een 
vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor die woning 
geldende maximale aantal, is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, en kan 
leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van 
huurgelden. 
 
Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee 
naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, 
glazen en bestek voor uw maaltijd buiten-, is uitdrukkelijk niet toegestaan.  
 
Denkt u eraan om als u het vakantiehuis tussentijds en bij vertrek verlaat, de deuren en 
ramen steeds zorgvuldig af te sluiten. Op tochtstand is toegestaan. 
 
Toestemming voor het gebruik van een internettoegang via WLAN  
De verhuurder onderhoudt een internettoegang via WLAN in zijn vakantiewoning. Het staat 
de huurder toe om voor de duur van zijn verblijf in de vakantiewoning gezamenlijk gebruik te 
maken van de WLAN-toegang tot het internet. De huurder heeft niet het recht om derden 
gebruik te laten maken van het WLAN.  
 
De verhuurder garandeert niet de daadwerkelijke beschikbaarheid, geschiktheid of 
betrouwbaarheid van de internettoegang voor welk doel dan ook. Hij is te allen tijde 
gerechtigd om verdere medegebruikers toe te laten voor de werking van het WLAN en de 
toegang van de huurder geheel, gedeeltelijk of tijdelijk te beperken of uit te sluiten als de 
verbinding in strijd met de wet wordt of is gebruikt, voor zover de verhuurder hiervoor een 
vordering moet vrezen en dit niet met een gebruikelijke en redelijke inspanning binnen een 
redelijke termijn kan voorkomen. In het bijzonder behoudt de verhuurder zich het recht voor 
om de toegang tot bepaalde pagina's of diensten via het WLAN te blokkeren (bijv. pagina's 
die geweld, pornografische of belastbare pagina's verheerlijken) naar eigen goeddunken en 
op elk gewenst moment.  
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Toegangsgegevens  
Het gebruik wordt uitgevoerd door middel van toegangsbeveiliging. De toegangsgegevens 
(login en wachtwoord) mogen in geen geval worden doorgegeven aan derden. Als de huurder 
derden toegang wil verlenen tot het internet via het WLAN, dan is hiervoor de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig en de aanvaarding van de bepalingen van 
deze gebruikersovereenkomst door de derde partij, die door middel van een handtekening en 
een volledige identificatie wordt gedocumenteerd. De huurder verbindt zich ertoe zijn 
toegangsgegevens geheim te houden. De verhuurder heeft het recht om de toegangscodes 
te allen tijde te wijzigen.  
  
Gevaren van WLAN-gebruik, beperking van aansprakelijkheid  
De huurder wordt geadviseerd dat het WLAN alleen toegang geeft tot het internet, 
virusbescherming en firewall zijn niet beschikbaar. Het dataverkeer dat met behulp van het 
WLAN wordt gegenereerd, is niet gecodeerd. De gegevens kunnen dus door derden worden 
ingezien. De verhuurder wijst er uitdrukkelijk op dat er een risico bestaat dat kwaadaardige 
software (bijv. virussen, Trojaanse paarden, wormen, enz.) het eindapparaat kan bereiken bij 
het gebruik van het WLAN. Het gebruik van het WLAN is op eigen risico en voor eigen risico 
van de huurder. Lessor is niet aansprakelijk voor schade aan de digitale media van Lessee 
als gevolg van het gebruik van de internettoegang, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet 
of grove nalatigheid van Lessor en/of zijn hulppersonen.  
  
Verantwoordelijkheid en vrijwaring van claims  
De huurder is verantwoordelijk voor de gegevens die via het WLAN worden doorgegeven, de 
gebruikte betaalde diensten en de uitgevoerde juridische transacties. Indien de huurder 
internetpagina's met kosten bezoekt of aansprakelijkheden aangaat, zijn de daaruit 
voortvloeiende kosten voor zijn rekening. Hij is verplicht zich te houden aan de toepasselijke 
wetgeving bij het gebruik van het WLAN. Hij zal in het bijzonder:  
 
Het WLAN niet te gebruiken voor het ophalen of verspreiden van immorele of illegale 
inhoud;  

• Geen auteursrechtelijk beschermde goederen te verveelvoudigen, te verspreiden of 
ter beschikking te stellen; dit geldt met name in verband met het gebruik van 
programma's voor het delen van bestanden  

• De geldende voorschriften voor de bescherming van minderjarigen in acht te nemen;  

• Geen intimiderende, lasterlijke of bedreigende inhoud te sturen of te verspreiden;  

• Het WLAN niet te gebruiken voor het versturen van massaberichten (spam) en/of 
andere vormen van illegale reclame.  

 
De huurder vrijwaart de verhuurder van het vakantieverblijf tegen alle schade en vorderingen 
van derden die gebaseerd zijn op een onrechtmatig gebruik van het WLAN door de huurder 
en/of op een schending van deze overeenkomst, dit strekt zich ook uit tot kosten en uitgaven 
in verband met het gebruik van of verweer tegen dit gebruik. Indien de huurder beseft of moet 
beseffen dat een dergelijke schending van rechten en/of een dergelijke schending bestaat of 
dreigt te ontstaan, dient hij de verhuurder van het vakantieverblijf hiervan op de hoogte te 
stellen.  
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Bij vertrek moet u 
1. De afwas hebben gedaan 
2. De bedden afgehaald hebben (het linnengoed graag in de badkamer) 
3. De vuilnisbakken hebben geleegd (gescheiden, rest (groen), papier, glas en plastic) 
4. Het tuinmeubilair (lounges) onder het overdekte terras zetten (de kussens graag          
binnen neerleggen!) 
5. Het huis veegschoon achter laten 
6. Geen etenswaren en andere huishoudelijke artikelen in de kasten achterlaten (deze 
kunnen het schoonmaken belemmeren en trekken mogelijk ongedierte aan!) 
7. Eventueel breukwerk en of schade melden bij de beheerder van het huis. 
8. Afwasmachine, koelkast en diepvries leeg achterlaten 
 
De verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te 
controleren en te inspecteren. 
 
Indien huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoeker(s) de 
verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder c.q. 
zijn waarnemer of de overheidsvoorschriften ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing 
niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat de 
verhuur wordt voortgezet, heeft de verhuurder of de door hem aangewezen waarnemer het 
recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, en de huurder en 
medehuurders de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder restitutie van huurgelden. 
Hiertoe behoort met nadruk het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig veroorzaken 
van overlast! 
 
Schade en gebreken 
U wordt aangeraden bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op 
gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert moet u deze direct 
aan de beheerder van het huis melden. Indien de schade door uw toedoen is veroorzaakt 
en/of niet het gevolg is van normaal gebruik of slijtage, brengen wij u de reparatie- of 
vervangingskosten in rekening. 
 
Aansprakelijkheid 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor: 
• Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van uw verblijf in 
ons vakantiehuis. 
• Het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en of 
voorzieningen van het huis. 
• Calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen. 
• De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, 
de tuin en de inrichting (binnen en buiten) daarvan, en/of eigendommen van het huis, als dit 
het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw 
toestemming in en om het huis bevinden. 
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Toepasselijkheid van de huurvoorwaarden 
Indien de huurovereenkomst is ontstaan (dat is het geval zodra wij uw boeking hebben 
bevestigd; het nemen van een optie valt hier niet onder) gaat u akkoord met de 
huurvoorwaarden. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen 
periode. 
 
 
 
Voornaam  : ____________________________________ 
 
Achternaam  : ____________________________________ 
 
Adres   : ____________________________________ 
 
Postcode  : ____________________________________ 
 
Plaats   : ____________________________________ 
 
Email   : ____________________________________ 
 
 
Huurperiode  : ____________________________________ 
 
Aantal personen : ____________________________________ 
 
Handtekening  : ____________________________________ 
 
 
Alle personen die aanwezig zijn hebben het bewijs van een negatieve POC / PCR test of 2e 
vaccinatiebewijs ten behoeven van COVID-19 bewijs laten zien  JA / NEE 
 
 
Gaat akkoord met de huurvoorwaarden. 
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