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Reservering 

 
Wanneer u een aanvraag voor reservering doet voor het huren van een vakantiehuis via 
ons reserveringsformulier op de website bent u akkoord gegaan met de 
huurvoorwaarden. Uw aanvraag wordt eerst beoordeeld waarbij wij tevens proberen de 
gereserveerde periode voor u zeker te stellen. Wacht u dus even op ons bericht voordat 
u bijvoorbeeld vliegtickets of een huurauto boekt. Wanneer de reservering in orde is 
ontvangt u van ons een bericht op uw mailadres en wordt de factuur meegestuurd. 
Hierop staan de te betalen bedragen met de betalingsdata.  
 
 
Betaling 
 
In de factuur vragen wij u om een aanbetaling van 25% van de huursom te doen binnen 
7 dagen na de factuurdatum. Het resterende bedrag van de factuur dient u 30 dagen 
vóór de aankomstdatum te storten. 
Zodra u de aanbetaling of de totale huursom betaalt, dan is de reservering definitief. Wij 
sturen u een bevestiging van elke betaling via e-mail. Indien wij uw betaling niet binnen 
de gevraagde betalingstermijn hebben ontvangen zullen wij u een herinnering sturen. 
Indien de betaling daarna niet per omgaande gedaan wordt, vervalt de reservering en 
worden de annuleringsregels gehanteerd. 
 

 

Annulering 

 
De annuleringsregels verschillen per huurperiode. Hieronder vindt u de annuleringsregels 
voor een huurperiode van max. 1 maand. 
Bij annulering tot 30 dagen voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25% 
van de totale huursom. 
Bij annulering na 30 dagen tot en met 7 dagen voor aankomstdatum bedragen de 
annuleringskosten 80% van de totale huursom. 
Bij annulering na 7 dagen voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100% 
van de totale huursom. 
 
Bij annulering voor een huurperiode langer dan 1 maand gelden andere regels. Deze 
worden bij een reservering voor langer dan 1 maand separaat meegestuurd. 
 
Bij voortijdige beëindiging van het verblijf in de vakantiewoning, wordt geen restitutie 
gedaan van de huursom en blijft de huurder verplicht de eindschoonmaakkosten en de 
overige kosten te betalen. 
 
Bij annulering door CostaBlancaVakantiehuis.nl in geval van overmacht en/of andere 
bijzondere omstandigheden, verplicht CostaBlancaVakantiehuis.nl zich de reeds 
ontvangen betalingen aan de huurders terug te betalen. De huurders en/of reisgenoten 
kunnen in dat geval geen aanspraak maken op een schadevergoeding in welke vorm ook. 
 
CostaBlancaVakantiehuis.nl adviseert huurders een annuleringsverzekering af te sluiten. 



 

Aankomst- en vertrektijden 

 
De aankomst- en vertrektijden moeten in overleg met CostaBlancaVakantiehuis.nl en/of 
de beheerders afgesproken worden. Dit is vooral nodig wanneer op eenzelfde dag 
verschillende huurders vertrekken en aankomen. Wanneer dit het geval is moeten 
huurders op zijn laatst om 10.00 uur in de ochtend vertrekken en mogen nieuwe 
huurders op zijn vroegst om 17.00 uur in de middag de woning betrekken. 
 
Bij aankomst wordt de vakantiewoning met overhandiging van de sleutels ter beschikking 
gesteld aan de huurders door de plaatselijke beheerders. 
 
 
Regels tijdens het verblijf en bij het vertrek 

 

Roken in de woning is niet toegestaan. Buiten mag dat natuurlijk wel, mits er geen 
rommel van achterblijft. 
 
Huisdieren in de woning zijn niet toegestaan, tenzij hier een afspraak over gemaakt is 
met CostaBlancaVakantiehuis.nl. 
 
Het gehuurde is uitsluitend bestemd als vakantiewoning voor de gereserveerde periode. 
Permanente bewoning is niet toegestaan. 
 
Het maximaal aantal personen/slaapplaatsen staat vermeld op de factuur. Dit aantal mag 
niet overschreden worden zonder overleg met CostaBlancaVakantiehuis.nl. 
 
Houd rekening met de buren, vermijd zoveel mogelijk geluidsoverlast. 
 
Huurder is niet toegestaan om enige verandering aan het pand of inboedel te doen. 
 
Huurder is verplicht om breuk van servieswerk of enigerlei andere schade direct door te 
geven aan de beheerders. 
 
Huurder is verantwoordelijk voor verlies van sleutels welke zijn overhandigd bij aanvang 
van de huurperiode. Bij verlies van sleutels worden de kosten van nieuwe sleutels en/of 
eventueel nieuwe sloten en arbeidsloon met betrekking tot het vervangen van de nieuwe 
sloten aan de huurder doorberekend. U dient deze contant te betalen bij de beheerders.  
Op de vertrekdag dienen alle sleutels weer in het bezit te komen van de beheerders. De 
huurder is hiervoor verantwoordelijk. 
 
Tijdens het verblijf dient de vakantiewoning schoon te worden gehouden. 
Bij vertrek dient de vakantiewoning, en eventueel aanwezige tuinen, terrassen en privé 
zwembaden, opgeruimd, afvalvrij en bezemschoon achtergelaten te worden. Huisvuil en 
klein afval dient in de containers, welke in de urbanisatie langs de weg staan, te zijn 
gedeponeerd. 
 
Gooi geen maandverband, tampons, vochtige doekjes e.d. in het toilet, maar maak 
gebruik van het afvalemmertje. 
 
Handdoeken, keukenlinnen en bedlinnen dienen door u zelf  gedurende de verblijfperiode 
gewassen te worden. Bij vertrek kunt u de handdoeken en bedlinnen van de laatste dag 
voor de beheerder laten liggen. Het serviesgoed met toebehoren dient schoon 
teruggeplaatst te zijn in de laden en kasten. 
 
 
 
 



 

Gebruikmaking van het eventueel aanwezige gemeenschappelijk zwembad dient te 
geschieden volgens de regels welk aan de ingang van het zwembad kenbaar gemaakt 
zijn. Het kan bij hoge uitzondering voorkomen dat het zwembad in onderhoud of 
reparatie is, of dat het water gereinigd dient te worden. Voor eventueel hieruit 
voortvloeiend ongemak kunnen wij helaas geen verantwoordelijkheid aanvaarden. 
 
In de woning kan een informatiemap aanwezig zijn, het is niet de bedoeling dat u na 
afloop van de vakantie deze meeneemt of folders / wandelingen hieruit meeneemt. 
Geschikte folders toevoegen mag altijd, alvast bedankt. 
 
 
Aansprakelijkheid 

 

CostaBlancaVakantiehuis.nl en de huiseigenaren: 
 
- zijn niet aansprakelijk voor het uitvallen van technische en/of huishoudelijke 

apparaten en het uitvallen van stroom en/of water. 
 
- zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van inbraak en het verlies van persoonlijke 

eigendommen. 
Sluit bij het weggaan altijd de vakantiewoning af, ook als u gezamenlijk naar het 
eventueel aanwezige privé of gemeenschappelijke zwembad gaat. 

 
- kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verwondingen 

voortkomend uit ongelukken welke plaatsvinden op het gehuurde grondstuk en/of in 
de gehuurde vakantiewoning. 

 
- zijn niet aansprakelijk voor eventuele bouwactiviteiten in de nabije omgeving van de 

gehuurde woning. 
 
Wanneer bovenstaande ongemakken zich voordoen kunt u uiteraard de beheerders ter 
plaatse bellen. Zij zullen u altijd zo snel als mogelijk proberen te helpen. 
 
 
Klachten 

 

Wanneer u onverhoopt klachten heeft over uw verblijf, geeft u deze zo snel mogelijk door 
aan de beheerders ter plaatse en aan CostaBlancaVakantiehuis.nl. De beheerders zullen 
proberen uw klachten zo snel mogelijk en zo goed mogelijk op te lossen. Bent u niet 
tevreden met de behandeling van uw klacht dan geeft u dit zo snel mogelijk door aan 
CostaBlancaVakantiehuis.nl.  Wij zullen dan ons best gaan doen de klachten alsnog op te 
lossen. 
 
Uiterlijk 14 dagen na uw thuiskomst ontvangen wij graag van u een schriftelijke 
omschrijving van de klacht. Wij zullen deze registreren en in behandeling nemen. 
Klachten welke wij ontvangen na uw thuiskomst en welke wij tijdens uw verblijf in de 
gehuurde woning niet hebben ontvangen kunnen wij helaas niet meer in behandeling 
nemen. 
 
CostaBlancaVakantiehuis.nl is niet aansprakelijk voor zelfstandig aanvaarden door de 
huurder van een andere huurwoning, hotel of ander verblijf zonder medeweten en 
toestemming van CostaBlancaVakantiehuis.nl.  Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn 
voor rekening van de huurder. 


