
Verhuurvoorwaarden 
1. Reserveren 

Reserveren kan via onze website: www.dewilgoren.be. 

Na reservering en betaling van het voorschot (€70) krijgt u een mail ter bevestiging van de reservatie. 

De waarborgsom (€300) dient betaald te worden binnen de afgesproken periode, ten laatste 1 week 

voor de aanvang van uw verblijf. De waarborgsom wordt in de week na uw verblijf teruggestort op 

uw rekening (mits aftrek van eventuele schade). 

Betalingen dienen te gebeuren via overschrijving. U ontvangt de betalingsverzoeken per mail 

2. Prijzen 
Weekend: € 425 ( Wifi, verbljifstaks , energiekost en schoonmaakkost inbegrepen) 

Midweek: € 450 ( Wifi, verbljifstaks , energiekost en schoonmaakkost inbegrepen) 

Week:  € 550 ( Wifi, verbljifstaks , energiekost en schoonmaakkost inbegrepen) 

3. Aantal personen 
Het is niet toegestaan het max. aantal personen (8) te overschrijden (in het kader van verzekering!). 

Een kinderbedje kan op vraag voorzien worden. 

4. Huisdieren 
Huisdieren zijn niet toegestaan. 

5. Roken 
Roken is niet toegestaan. 

6. Lakens, handdoeken en keukenhanddoeken en servicepakket 
De bedden zijn voorzien van matrasbeschermer, kussen en kussensloop, hoeslaken, dekbed en 

dekbedovertrek. 

Een servicepakket bestaande uit toiletpapier, keukenrol, vaatdoeken, keukenhanddoeken, 

schuursponsje, afwasproduct, afwasmiddel voor de vaatwasser, allesreiniger en vuilniszakken zijn 

voorzien. 

Badlinnen (handdoeken en washandje) kan gehuurd worden aan €5 per persoon. 

7. Wasmachine, vaatwasser en droogkast 
Zijn aanwezig in de woning en kunnen vrij gebruikt worden. 

8. Kosten water, elektriciteit en verwarming 
De kostprijs voor energieverbruik zit inbegrepen in de huurprijs. 



9. Schoonmaak 
De vakantiewoning dient netjes opgeruimd te zijn bij vertrek. (alles op de oorspronkelijke plaats). De 

lakens dienen op het einde van het verblijf verzameld te worden in de garage. De schoonmaakkost is 

in inbegrepen in de huurprijs. 

10. Praktische afspraken aankomst en vertrek 
Weekend: vrijdag 16u tem maandag 10u. 

Week: (vrijdag- vrijdag) vrijdag 16u tem vrijdag 10u 

Week: (maandag- maandag) maandag 16u tem maandag 10u 

Midweek: maandag 16u tem vrijdag 10u 

Afwijkingen zijn mogelijk na overleg en op basis van beschikbaarheid.  

De sleutel wordt ter plekke bezorgd op het afgesproken uur. 

11. Annuleren  
Annuleren kan kosteloos tot 14dagen voor de aanvang van de huurperiode. Voor annulering binnen 

de 14 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt het voorschot van €70 ingehouden. 

12. Adres 
Vakantiewoning De Wilgoren 

Wilgorenstraat 2 

2460 Lichtaart 

 

 

 


