
RESERVERINGSAANVRAAG - A l’ombre de Ventoux 
De vakantiewoning is het volledige jaar beschikbaar en is voorzien van verwarming en airco. 

 

 NAAM EN VOORNAAM:  

 ADRES  

 POSTCODE – WOOPLAATS  

 LAND  

 EMAIL  

 TEL / MOBIEL  

 AANTAL PERSONDEN/KNDEREN 
 Max 6 personen 

Volwassen ……..         Kinderen (-12 jaar) ………. 

 HOND  JA / NEE  AANTAL ……… Max 2 honden* 

  

VERHUUR Zaterdag/Zaterdag PRIJS PER WEEK € ……….. 

 AANKOMSTDATUM    VERTREKDATUM  

TOTALE HUUPRIJS € ……..  VOORSCHOT € 400,00 

 SALDO € …….………   

 

Voorschot : dient betaalt, binnen 5 dagen nadat u de ingevulde reservering door stuurde via mail, op rekening 

 KBC BE55 4427 6582 6144 op naam van Boedts Rudy. 

 Bij alle betalingen dienen naam, begin- en einddatum te worden vermeld. Als de persoon op wiens naam 

de bankrekening staat niet dezelfde is als degene die heeft boekt, gaarne dan ook de naam vermelden van 

de persoon die geboekt heeft. 

  

Waarborg: € 300,00  

 bij aankomst te betalen en word teruggestort op rekening uiterlijk 14 dagen na vertrek. 

 Indien schade, na herstel of vervanging gebeurt een verrekening, bij positief saldo gebeurt er een 

terugstorting van het resterende saldo. Indien een te kort zal het saldo u aangerekend worden. 

 
 
INBEGREPEN IN DE HUURPRIJS 

BEDLINNEN  

HANDDOEKEN EN BADHANDDOEKEN  

 
NIET INBEGREPEN IN DE HUURPRIJS          BIJKOMENDE KOSTEN 

HANDDOEKEN ZWEMBAD ZELF TE VOORZIEN 

MEERPRIJS PER HOND PER WEEK € 25,00 

EINDSCHOONMAAK € 90,00 

 

Sleuteloverdracht: aankomst tussen 16 en 20 uur - vertrek uiterlijk om10 uur. 

Schoonmaak: de huurder verlaat de huurwoning in de staat en opstelling zoals bij aankomst.  

De eindschoonmaak gebeurt door de verhuurder, de vaat en keuken worden door de huurder gedaan. 

Annulering: bij een annulering, schriftelijke of email, en door de verhuurder bevestigd, eerder dan 30 dagen 

voor het begin van de huurperiode worden de gelden teruggestort behoudens 25% der huursom.  

Bij annulering binnen 30 dagen vindt in geen geval terugstorting plaats. De regeling geldt ook in gevallen van 

overmacht door ziekte, enz……. 

 

Formulier invullen en verzenden: per Email : rudyboedts@hotmail.be 

 

Naam en handtekening met vermelding gelezen en goedgekeurd. 
 
 

mailto:rudyboedts@hotmail.be

