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Verhuur overeenkomst                                    
  
Verhuurders 
Magda & Andre Thesing 
Stadstuinen 109 
1181 VT Amstelveen  
Niederlande 
Tel.  : +31 646384967 
 
E-Mail: andrethesing@hotmail.com 
  
Huurder 
Fam ……….…………. 
Email:……………….…              
Tel nr :……………….  
 
Vakantiebungalow:  
IJsselmeerstraat 67,  
1671 SC Medemblik/Niederlande  
 
Bungalowpark Zuiderzee Oosterdijk 1, Medemblik   
 
Contract nr: : ………… 
Objekt-Nr:    IJsselmeerstraat 67  
 
van: ………    tot ………….  2020 
 
aantal :…………..       Volwassenen en  ………..  kinderen   
aantal nachten:  …….. 
 
Totaal prijs  €…………  
 
In de prijs inbegrepen: Energie, service, parkeerkaart  voor 1 auto, eigen Wifi etc.  
 
Niet in de prijs inbegrepen:  Bedlinnen, handdoeken en eindschoonmaak  
 
Neemt U bedlinnen alstublieft zelf mee, of indien gewenst,  huurt u deze bij de sleuteloverdracht. 
Bedlinnen  per persoon          € 9.50 
Handdoekenset per persoon  € 6.50 
     
Toeristenbelasting: inclusief 
 
Onze Bankrekening:                                                
: Rabobank Amstel & Vecht   
: BIC: RABONL2U 
: IBAN nr: NL51 RABO **********382 
: A.P. Thesing en/of M.J. Thesing-Eekhof                       
                                     
Aankomst vanaf 16.00 uur mogelijk, vertrek tot 10.00 uur. 
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Roken is in huis is niet toegestaan.  
 
Bij niet teruggave van parkeerkaart en/of huissleutel wordt hiervoor € 100,- in rekening gebracht. 

 
Voor het niet nakomen van de huurovereenkomst door de huurder blijft de huurder aansprakelijk voor 
de huurbetaling. 
  
Amstelveen……….……      2020 
                      
__________________________________________ 
  Verhuurder        
 Andre Thesing                          
 
 
Wij wensen U een heerlijke vakantie toe in Medemblik 
Met vriendelijke groet 
  
 
Familie 
Andre & Magda Thesing 
 
 
Contractbepalingen 
- De huurovereenkomst omvat de bungalow zoals in dit contract omschreven is en beschreven op de  
  website. 
- Roken in de bungalow is verboden. 
- De bungalow mag alleen worden bewoond/gebruikt door maximaal bovengenoemde aantal  
  personen en waarvoor dit contract is overeengekomen. 
  (kinderen gelden als een volwaardig persoon) 
- Indien de bungalow door meer personen wordt gebruikt/bewoond dan is overeengekomen dan is  
  verhuurder gerechtigd de meerdere personen te verwijderen en/of extra huur hiervoor in rekening te  
  brengen. 
- De huurder heeft de plicht de bungalow en daarin aanwezige goederen met zorg te behandelen en is  
  verplicht alle opgelopen schade aan de eigenaar te vergoeden en/of vervangen. 
- Deze tussen huurder en verhuurder gesloten huurcontract verplicht beiden partijen tot naleving 
  hiervan. 
- Dag van aankomst en vertrek gelden, voor wat betreft huurprijs, als een(1)dag. 
- Bij het afsluiten van het contract dient, binnen 14 dagen een aanbetaling van 50% van de totale 
  huurprijs te worden overgemaakt. De betaling(en) dienen op het eerder vermelde bankrekening 
  nummer te worden bijgeschreven.   
  Het resterende bedrag dient uiterlijk 21 dagen voor de aankomst te zijn overgemaakt. 
- Dit contract is pas na ontvangst van het ondertekende contract en aanbetaling geldig.  
  Tot dat moment is er geen reservering garantie.   
- De bungalow moet schoon worden achtergelaten te worden. De vaatwasser dient uitgeruimd te zijn  
  en de bbq schoongemaakt. In geval van grove vervuiling worden extra kosten in rekening gebracht. 
- bij annulering door de huurder van het afgesloten contract, binnen 8 weken voor aanvang 
  huurperiode,  blijft de volledige huur verschuldigd indien het niet mogelijk is de bungalow opnieuw te 
  verhuren. 
- Indien de huurder de bungalow voortijdig verlaat is huurder toch de gehele overeengekomen 
  huurperiode verschuldigd.  
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- De Verhuurder kan het contract zonder voorafgaande kennisgeving annuleren in geval van 
   
  overmacht of andere onvoorziene omstandigheden (water, storm, brandschade etc.). 
- bij verlies of niet retourneren van de parkeerkaart en/of huissleutel(s) wordt hiervoor € 100,- 
  gefactureerd. 
 
Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.  

 
 
 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Uw vakantie in Medemblik: 
 
Om de start van uw vakantie zo soepel mogelijk te laten verlopen hierbij belangrijke informatie; 
 
 
Ongeveer een week voor uw aankomst in Medemblik is het belangrijk onze aanspreekpartner in 
Medemblik op te bellen om de verwachte aankomst tijden etc. door te geven:  
Familie Lipke, tel. 0228 584626 of 0620587176 ( ook whats app) + 49 1774238779 
 
Bij uw aankomst kunt u de sleutel van de bungalow in ontrvangst nemen bij de familie Lipke in 
Ferienpark de Vlietlanden, Droge Wijmersweg 224, NL-1693HP Wervershoof. (ongeveer 5 
minuten van Uw bungalow.) 
Bij de sleuteloverhandiging  en tijdens Uw vakantie kunt U bij mevrouw Lipke voor service en vragen 
terecht. ( tenzij anders overeengekomen) 
 
Op de dag van vertrek en afgesproken tijdstip brengt u deze terug naar de familie Lipke naar de 
woning om. 
 
Wij wensen U een mooie en prettige vakantie in Medemblik 
 
 
Tot ziens, 
 
Familie  
Andre & Magda Thesing 
 
                                                                                                                                          

 

   

Family  
Magda & Andre Thesing 
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