
Huurvoorwaarden Vakantiehuis Liberec 2018-2019

Aankomst en vertrek
De aankomsttijd is tussen 15.00 en 18.00 uur, de dag 
van vertrek dient u voor 10.00 uur het vakantiehuis te 
hebben verlaten.

Onze prijzen
De prijzen van de woning staan vermeldt in tabellen op 
de desbetreffende pagina en die zijn vermeldt in euro’s. 
De prijzen zijn geldig tot 31 december 2019.

Het gebruik van WiFi internet is GRATIS

Annulering door huurder 
Annuleringen dient u per mail/telefoon te geschieden aan 
Vakantiehuis Liberec. Na ontvangst van de mail of 
telefoon, zullen wij u een annuleringsbevestiging/nota toe 
sturen. Bij annulering tot 12 weken voor aanvang 
huurperiode, wordt 40% van de huursom in rekening 
gebracht. Bij annulering binnen 12 weken maar toch nog 
voor 6 weken van aanvang huurperiode, wordt 70% van 
de huursom in rekening gebracht. Bij annulering binnen 6 
weken voor aanvang huurperiode, wordt de volledige 
huursom in rekening gebracht. 
 
Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te 
sluiten.

Annulering door Vakantiehuis Liberec  
Indien er door wat voor omstandigheden dan ook een 
annulering moet plaatsvinden door Vakantiehuis Liberec, 
van de door u gehuurde vakantiewoning. Zullen wij direct 
met u contact opnemen, en indien mogelijk u een 
alternatief aan bieden. Bij het niet accepteren van dit 
alternatief of bij het niet kunnen aanbieden van een 
alternatief zal Vakantiehuis Liberec onmiddellijk het 
betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig 
meer of ander recht dan het terugvorderen van dit 
bedrag.
 
Huisdieren 
Zijn in onze vakantiewoning toegestaan uitsluitend na 
overleg met de verhuurder en tegen een meerprijs. 
 
Onderverhuur / Wederverhuur  
Het is niet mogelijk om zelfstandig onze huizen onder- of 
weder te verhuren zonder hiervoor vooraf een (schriftelijk 
- email) akkoord te hebben ontvangen van de 
verhuurder. Wanneer wij constateren dat het om een 
onder- of wederverhuring gaat, dan zullen wij ze niet 
toelaten in ons vakantiehuis. 
 
Aansprakelijkheid Vakantiehuis Liberec 
Met veel zorgvuldigheid heeft Vakantie Liberec de 
informatie op deze website geplaatst. Ondanks deze 
zorgvuldigheid kunnen wij de continue juistheid of 
volledigheid van de inhoud van deze website niet 
garanderen. 
 

Reserveringsbevestiging/Betalingstermijnen 
U kunt via internet reserveren. Deze manier van 
reserveren is voor u en Vakantiehuis Liberec bindend. 
Indien u reserveert via internet wordt dit per e-mail 
bevestigd. Daarna zullen wij zo spoedig mogelijk met u 
contact opnemen. Vervolgens ontvangt u een 
reserveringsbevestiging/factuur. U dient (50%) van de 
huursom direct te voldoen zodra u de bevestiging/factuur 
heeft ontvangen. Het restant van de huur (50%) 
ontvangen wij uiterlijk vijf weken voor de reisdatum. 

Bij problemen of andere dringende zaken dient u altijd 
contact op te nemen met : Marcela Rezková op nummer 
00420-605259542 of via e-mail contact@vakantiehuis-
liberec.nl
 
Verblijf in de woning geschiedt ten allen tijde op eigen 
risico, schade toegebracht aan onze eigendommen 
zullen op aan de huurder in rekening worden gebracht. 
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