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De Verhuurder: 
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Vertegenwoordigd door Dhr. Patrick Janssens Directeur/Manager 

Reservatiebevestiging en huurvoorwaarden 

Bedankt om onze vakantievilla Holiday Villa Park Sea-View Albena Bulgaria te reserveren. 

Bij deze wensen wij je reservatie te bevestigen, en vragen wij om de huurvoorwaarden door te 

nemen. Goede afspraken maken goede vrienden       . 

Wanneer een reservatie wordt bevestigt, verklaar je uitdrukkelijk akkoord te gaan met onderstaande 

voorwaarden. Hiervan kan enkel afgeweken worden mits voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van 

de verhuurder. 

Graag maken wij van jullie verblijf een aangename, onvergetelijke ervaring.  

We doen er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat alles naar wens verloopt en de woning aan 

alle verwachtingen voldoet. Mochten jullie na het verblijf nog tips ter verbetering hebben, dan horen 

wij die héél graag. 

Check-In en Check-Out: 

Op de incheckdatum : tussen 15.00u en 21.00u 

Op de uitcheckdatum : tussen 08.00u en 11.00u 

Waarborg en extra kosten die NIET inbegrepen zijn in de huurprijs: 

Waarborg : € 100 - 200 Bgn 

Eindschoonmaak kosten van 25 € - 50 Bgn / verblijf - niet bij de verhuurprijs inbegrepen 

Toeslag elektriciteit van 4 € - 8 Bgn / nacht - niet bij de verhuurprijs inbegrepen 

Toeslag watergebruik van 2,5 € - 5 Bgn / nacht - niet bij de verhuurprijs inbegrepen  

Indien er buitensporig verbruik wordt vastgesteld, wordt dit afgehouden van de waarborg.  

 

OPGELET : De eindschoonmaak is NIET inbegrepen in de huurprijs, maar van de huurder wordt wel 

verwacht de woning proper te verlaten zoals hieronder wordt beschreven.  

Zo niet worden hiervoor nog extra reinigingskosten in rekening gebracht. 

De huurwaarborg wordt uiterlijk 7 dagen na je verblijf terugbetaald. Gelieve hiervoor uw 

bankrekeningnummer in te vullen: ……………………………………………………………………… 

De gevraagde huurprijs is inclusief: 

1) De huurprijs van de vakantievilla met zijn omschreven faciliteiten en uitrusting 

2) WiFi 

3) Internet TV 

4) Toeristenbelasting en BTW 

5) Brandverzekering (franchise is altijd ten laste van de huurder)  

 

http://www.boainvest.eu/
mailto:invest@boatc.bg
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6) Alle bedlinnen. De matrassen en de hoofdkussens in de slaapkamers zijn voorzien van een 

beschermhoes, ook lakens en donsdekens worden door ons voorzien. De huurder dient a ltijd 

bedlinnen te gebruiken alvorens de bedden te beslapen.  

7) Badhanddoeken en keukenhanddoeken worden ook door ons voorzien.  

8) Strandlakens wordt door de huurder zelf voorzien. 

9) Gratis gebruik van het zwembad, ligzetels en parasols, de speeltuin, BBQ plaatsen, 

Poolhouse, Darts, Petanque… 

 

Gelieve bij het verlaten van de vakantiewoning, rekening te houden met volgende: 

● de woning dient borstelschoon en volledig opgeruimd te zijn  

● alle vaat dient afgewassen en afgedroogd terug op zijn juiste plaats in de kast te staan 

● de vaatwasser ( indien aanwezig ) dient geledigd te zijn, en alles op de juiste plaats en droog 

opgeborgen te worden 

● alle apparaten dienen gereinigd en geleegd te worden door te huurder (oven, microgolf, koelkast, 

diepvries, keukenkasten, barbecue) 

● wasmachine moet leeg zijn en de deur en een kier 

● vuilbakken in het huis dienen geledigd te worden 

● indien een huisdier werd toegelaten, dienen eventuele uitwerpselen in de tuin verwijderd te 

worden. Dit dient in een afgesloten plastieken zakje in de vuilbak gegooid te worden 

● afval dient gedeponeerd te worden in de vuilnisbak die buiten de toegangspoort van het complex 

staat. Glas, steenpuin en snoeiafval dient in de openbare glascontainers gedeponeerd te worden 

● de badkamer en toilet fatsoenlijk achterlaten 

● alle ramen en deuren goed afsluiten, en alle lichten uitzetten  

● de TV en airco's afzetten. 

De waarborg dient om eventuele beschadiging en ongelukjes te vergoeden. Na het verlaten van de 

vakantievilla, wordt de woning op schade, verlies of breuk gecontroleerd. Indien er schade wordt 

vastgesteld, dan wordt de huurder steeds op de hoogte gebracht en worden de onkosten in rekening 

gebracht bij het terugbetalen van de waarborg. 

Mochten ongelukjes zich voordoen, dan vragen wij om ons hiervan direct op de hoogte te brengen. 

Indien iets werd gebroken, gelieve de gebroken stukken opzij te houden voor nazicht door ons. 

Bedraagt de schade méér dan de waarborg, dan is de huurder verplicht deze extra onkosten te 

betalen aan de eigenaar. 

Samenstelling reisgezelschap: 

De hoofdhuurder is : ……………………………………………………………………………. 

Adres : …………………………………………………………………………………………………. 

GSM : …………………………………………… Email : ………………………………………………………………… 

Gelieve een foto of kopie van identiteitskaart van de hoofdhuurder en andere gasten aan ons te 

bezorgen. Het reisgezelschap bestaat in totaal uit ….... volwassenen en ….... kinderen (<15 jaar). 

Leeftijden kinderen……..-………….-……….-………-………..-……… 

Huisdieren aantal:...... Ras(sen).................................................Gewichten:……………kg-……………..kg 



Huurcondities – Gelieve deze informatie aandachtig door te nemen en de ingevulde en getekende 
documenten aan ons terug te willen zenden.  Year 2022 
Holiday villa in Holiday Villa Park Sea-View Albena Bulgaria 
Road 902 - 9632 Rogachevo ( Black Sea ) 43°21'30.3 "N 28°01'13.5 "E 

Naam…………………………………………Handtekening ………………………………… op datum van ……/……/……… 
 
Deze huurcondities maken deel uit van de algemene huisregels die gelden in het complex 

 

Aansprakelijkheid van de huurder: 

De vakantievilla dient door de hoofdhuurder, medehuurders en zijn bezoekers met zorg te worden 

behandeld. We verwachten dat de huurders onze woning, de accommodatie en de tuin als een 

goede huisvader zullen respecteren, en in dezelfde staat zullen achterlaten. 

De hoofdhuurder is aansprakelijk voor eventueel vastgestelde schade.  

De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een 

aansprakelijkheidsverzekering (= brandverzekering of familiale verzekering).  

Uiteraard hebben wij als eigenaar een brandverzekering voor de vakantiewoning, maar in geval van 

brand door de huurder veroorzaakt, is de franchise ten laste van de huurder.  

De Bulgaarse wetgeving, alsook het complex reglement verbiedt overmatig lawaai na 22u. De 

huurder zorgt ervoor dat er geen lawaai overlast wordt veroorzaakt aan de omwonenden.  

Het is verboden om onze vakantievilla te gebruiken om fuiven, jongerenbijeenkomsten, 

vrijgezellenfeesten en/of drankpartijen te organiseren en dit om de kwaliteit van de woning te 

kunnen waarborgen.  

Bij inbreuk wordt de huurovereenkomst verbroken en dienen alle gasten de woning te verlaten 

zonder recht op terugvordering van resterende huur door de huurder.  

Er is een totaal rookverbod in de villa. Buiten op het terras en in de tuin is roken geen probleem. 

Huisdieren: 

Huisdieren worden enkel toegelaten na ons akkoord als eigenaar. Dit met een limiet van maximum 2 

huisdieren per villa en met een maximum gewicht van 5 kg per huisdier.  

Indien een huisdier werd toegelaten, dan worden deze niet toegelaten in de slaapkamers, dit om 

hygiënische reden. In de inkomhal is er voldoende plaats voor het plaatsen van een bench.  

In de tuin dienen eventuele uitwerpselen steeds verwijderd te worden. Indien dit niet wordt 

gerespecteerd, worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht.  

Gelieve ook steeds jullie huisdier goed te laten drogen, of af te drogen na een wandeling, voor hij de 

vakantievilla betreedt. Huisdieren mogen niet in de zetels, op de bedden en in het zwembad, en 

mogen ook niet gewassen worden in de douche of het bad van de vakantievilla.  

Indien gewenst, kan de tuinslang in de tuin gebruikt worden om jullie huisdier te wassen.  

Indien de huisdieren schade aan de villa of tuin veroorzaken, wordt dit verrekend met de waarborg. 

Ga eventueel na of uw familiale verzekering tussenkomt voor schade veroorzaakt door uw huisdier.  

Meubels, bedden, kasten en TV mogen niet verplaatst worden. Ook al denkt men voorzichtig te zijn, 

dit leidt dikwijls tot beschadiging van de muren en meubels. 

Bij verlies van de sleutel van de villa, wordt 100 euro in rekening gebracht. Gelieve ons hiervan 

onmiddellijk op de hoogte te brengen. Een reservesleutel kan bekomen worden bij onze 

contactpersoon ter plaatse. 

Het verbruik van energieën is niet inbegrepen in de huurprijs, maar toch willen wij jullie vragen om 

zuinig om de springen met energie in het vakantievilla. Gebruik de thermostaat op de airco om te 

temperatuur te regelen en sluit de ramen en deuren bij gebruik van de airco. Schakel het licht uit 

wanneer een ruimte niet wordt gebruikt, verspil geen onnodig water.  

Kortom, alledaagse zaken die je in je eigen huis ook doet. 

 



Huurcondities – Gelieve deze informatie aandachtig door te nemen en de ingevulde en getekende 
documenten aan ons terug te willen zenden.  Year 2022 
Holiday villa in Holiday Villa Park Sea-View Albena Bulgaria 
Road 902 - 9632 Rogachevo ( Black Sea ) 43°21'30.3 "N 28°01'13.5 "E 

Naam…………………………………………Handtekening ………………………………… op datum van ……/……/……… 
 
Deze huurcondities maken deel uit van de algemene huisregels die gelden in het complex 

 

Aansprakelijkheid van de eigenaar: 

De eigenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor; 

● gebeurlijke ongevallen of diefstal binnen of buiten aan de vakantievilla binnen het complex 

● het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen  

of voorzieningen van de villa 

● onvoorziene omstandigheden of overmacht, in welke vorm dan ook, die uw verblijf  zouden kunnen 

veronaangenamen. 

We garanderen dat wij ons uiterste best doen om jullie een aangenaam verblijf te kunnen bezorgen. 

We voorzien in een goede staat van onderhoud, zuiverheid, werking en geschiktheid van de villa, 

alsook van de inhoud en de bijgebouwen ervan, de tuin en het zwembad en speeltuin.  

Mochten er desondanks toch opmerkingen zijn hieromtrent, dan vragen wij om ons hiervan zo snel 

mogelijk op de hoogte te brengen. 

Wij zijn niet altijd ter plaatse aanwezig, maar kunnen wel steeds telefonisch gecontacteerd worden: 

+32475 257 368 (Patrick) en +32479 607 713 (Ellen). 

Ook onze contactpersoon ter plaatse kan gecontacteerd worden (gegevens worden bezorgd bij 

intrede van de vakantievilla). 

Annulatie voorwaarden: 

Indien je tot annulering besluit, om welke reden dan ook, gelieve dan steeds zo snel mogelijk contact 

met ons op te nemen. 

Het contract kan op elk moment ontbonden worden door middel van het betalen van een 

schadevergoeding aan de verhuurder. Deze worden forfaitair vastgelegd: 

De gast kan gratis annuleren tot 14 dagen voor aankomst.  

De gast betaalt de totaalprijs van de reservering als hij/zij annuleert binnen 14 dagen voor aankomst.  

Als de gast niet komt opdagen ( NO SHOW ), dan betaalt hij/zij de totaalprijs van de reservering.  

Bedenkperiode:  

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor boekingen die geannuleerd worden binnen 24 uur 

na boeken. 

Indien u gereserveerd heeft via Booking.com gelden de annulatie  voorwaarden die vermeld werden 

bij uw reservatie. 

Indien gewenst, kan de huurder steeds een annulatie verzekering afsluiten. 

Toegang tot het complex: 

De gast krijgt enkele dagen voor zijn aankomst een e-mail met de instructies tot het instaleren van 

een App op zijn smartphone om de automatische toegangspoort te openen van het complex. 

Deze verstrekte informatie is enkel te gebruiken gedurende de verblijfsperiode van de gast.  

Wij vragen dan ook met deze informatie discreet om te gaan en deze niet te delen met andere 

personen, voor ieders veiligheid. 

Wij wensen jullie een fijn verblijf in ons Complex Holiday Villa Park – Sea View Albena Bulgaria 


