
Laatste update: 29-01-2020 

Algemene voorwaarden vakantiewoning Le Lac Bleu 

D15 z.nr. 46120 Lacapelle Marival (Lot) 

 

Bij betaling van het voorschot verklaart de huurder zich akkoord met de algemene voorwaarden.  

1. Algemeen 

1.1 Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst voor een vakantiewoning in Le 
Lac Bleu te Lacapelle Marival (Lot) aangaat.  Onder verhuurder wordt verstaan de eigenaar van 
voormelde vakantiewoning. 

2. Reservering en betaling 

2.1 De huurovereenkomst komt tot stand zodra de boeking door de verhuurder van de 
vakantiewoning in Le Lac Bleu te Lacapelle Marival (Lot) per e-mail is bevestigd. 

2.2 Uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail moet de verhuurder van de huurder een 
aanbetaling van 30% van de volledige huurprijs hebben ontvangen, tenzij de verhuurder en de 
huurder per e-mail een aangepaste regeling overeenkomen.  Door deze aanbetaling accepteert de 
huurder de algemene voorwaarden. 

2.3 De overige 70 % van de te betalen huurprijs en de waarborg (zie 6) dienen uiterlijk twee maanden 
voor het verblijf op de bankrekening van de verhuurder te zijn voldaan, tenzij per e-mail een 
aangepaste regeling is overeengekomen. 

2.4 Bij boeking op een termijn van twee maanden of minder voor verblijf dient de gehele huurprijs 
ineens na ontvangst van het huurcontract te worden betaald. 

2.5 Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in 
verzuim.  De verhuurder zendt hem dan een herinnering via mail of post. Wanneer het verschuldigde 
bedrag binnen drie dagen na de datum van de gestuurde herinnering nog niet in het bezit is van de 
verhuurder wordt de overeenkomst geacht geannuleerd te zijn in welk geval de verhuurder 
gerechtigd is annuleringskosten als omschreven in artikel 3 van deze algemene voorwaarden in 
rekening te brengen. 

2.6. Alle betalingen gebeuren op bankrekening BE23 7310 4795 8791 (BIC KREDBEBB) van Lac Bleu 
46, Goedingenstraat 21, B 9881 Bellem. 

3. Annulatie 

3.1 Als de huurder de overeenkomst wil annuleren, worden naast de reserveringskosten, 
annuleringskosten die de hoogte van de huursom niet zullen overschrijden, in rekening gebracht 
tenzij en in dat geval voor zover een annuleringsverzekering afgesloten is die dekking biedt. 

3.2 De verhuurder is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is en/ of 
anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze algemene voorwaarden. 
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3.3 Bij annulering vóór een termijn van twee maanden voor aanvang van het verblijf is de huurder 
een bedrag van 30% van de totale huursom verschuldigd alsook 55 euro administratiekosten. 

3.4 Bij annulering binnen de termijn van twee maanden voor aanvang van het verblijf is de huurder 
de volledige huursom verschuldigd alsook 55 euro administratiekosten. 

3.5 Annuleringsverzekering: 
 
We raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten! Het 
annulerings contract dient maximum 10 dagen na de 
bevestiging van de reservatie te worden onderschreven.  
 
Dit kan online in enkele stappen via europ assistance:  
 
Annuleringsverzekering afsluiten: KLIK HIER 
 
 

4. Aankomst en vertrek 

Voor verblijven van een week of een veelvoud daarvan is de  aankomst op zaterdag na 16.00 uur. De 
vertrektijd is zaterdag voor 10.00 uur.  
Voor de weekendverblijven is de aankomst op vrijdag na 16 uur en het vertrek op maandag voor 10 
uur.  
Voor midweeks is de aankomst op maandag na 16 uur en het vertrek op vrijdag voor 10 uur. 
Verblijven per weekend en per midweek zijn enkel mogelijk van 29 februari 2020 tot 27 juni 2020 en 
van 5 september 2020 tot 7 november 2020. 

5. Tarieven 

 Week Weekend Midweek 

29/02-2/05 & 26/09-7/11 300 175 150 

2/05-27/06 & 5/09-26/09 600 350 300 

27/06-11/07 & 
22/08-5/09 

750 - - 

11/07-22/08 1000 - - 

 

6. Type/Formule verblijf. 

Vakantiehuis: 
● de passende lakens dienen verplicht te worden gehuurd.  De prijs bedraagt 9 EUR per set. 

Het verschuldigde bedrag wordt afgehouden van de waarborg (zie 6). 
● Handdoeken en theedoeken dient de huurder zelf mee te brengen. 

7. Waarborg 

Een waarborg van 300 EUR moet worden betaald bij de vereffening van de tweede aanbetaling (zie 
2).  
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Hij wordt terugbetaald op het door de huurder opgegeven IBAN-nummer uiterlijk twee weken na het 
verblijf.  Meteen na het vertrek van de huurder zal de vakantiewoning worden nagezien op schade. 

De huurder meldt eventuele schade die tijdens zijn verblijf ontstaat onmiddellijk, en uiterlijk voor zijn 
vertrek, aan de conciërge, zodat deze de woning voor de volgende gasten in orde kan brengen. 

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en / of schade aan het gehuurde en aan 
andere eigendommen van Le Lac Bleu, ongeacht of dit het gevolg is van handelingen of nalatigheid 
van hemzelf dan wel van derden die zich met zijn toestemming op het domein bevinden.  De kosten, 
veroorzaakt door onjuist gebruik of niet net achterlaten van de gehuurde eigendom, zullen van de 
waarborg afgehouden of teruggevorderd. 

Bij vertrek van de huurder worden de kosten voor verbruik van water en elektriciteit meegedeeld.  Ze 
worden afgehouden van de waarborg, alsook de kosten voor de schoonmaak, de huur van 
beddengoed en de verblijfstaks.  De verrekening van de eventuele kosten voor schade gebeurt met 
de overgebleven borgsom na afhouding van voormelde kosten.  Is de schade hoger dan het resterend 
deel van de borgsom, dan wordt de huurder een factuur betreffende de kosten overgemaakt. 

8. Verblijftaks  

De verblijfstaks bedraagt 0,90 EUR per persoon en per nacht.  De verschuldigde verblijfstaks wordt 
afgehouden van de waarborg. 

9. Huisdieren  

Er is maximum één klein huisdier per vakantiewoning toegelaten.  De eigenaar van het dier ziet erop 
toe dat het niet op stoelen, banken of bedden ligt en houdt het buiten aangelijnd.  Voor een hond 
wordt per nacht 7 EUR aangerekend.  Deze som wordt afgehouden van de waarborg. 

10. Schoonmaak 

De woning wordt schoongemaakt voor de aankomst van de huurder.  Na zijn vertrek wordt hij 
eveneens schoongemaakt.  Dit gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf.  De kosten hiervoor 
bedragen 80 EUR en worden afgehouden van de waarborg (zie 6). 

11. Overige 

11.1 Het is niet toegestaan in de vakantiewoning te roken, tenzij indien anders vermeld in de 
vakantiewoning. 

11.2 Naturisme is niet toegestaan in het domein. 

11.3 Een huishoudelijk reglement is beschikbaar in de woning.  De huurder dient de bepalingen van 
dit reglement zonder uitzondering na te leven. 

11.4 Een inventaris is beschikbaar in de woning.  De huurder wordt aanbevolen, na zijn aankomst de 
inventaris te controleren en eventuele tekorten of onvolkomenheden binnen 24 uur aan de 
conciërge te melden. 
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11.5 De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies, schade, 
verwondingen of ongevallen, veroorzaakt door personen of goederen tijdens en ten gevolge van het 
verblijf. 

11.6 Huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/ opleveren of kan/ kunnen opleveren, dat een 
een aangenaam verblijf in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen 
door de conciërge van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, als van de huurder in 
redelijkheid niet kan worden bekomen dat de gebruikelijke regels en afspraken worden nagekomen. 
Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de huurder, indien en voor zover de 
gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend. 

11.7 Gebruik en bewoning van het huis mogen maximaal door het aantal bij de boeking opgegeven 
personen. 
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