
Algemene voorwaarden huur appartementen Het Overveen Rijssen. 

Boekingen 

Na boeking, telefonisch of per mail, ontvangt u de reservering met het bedrag van aanbetaling. De 

aanbetaling dient binnen 14 dagen na reservering te worden voldaan. Na de aanbetaling ontvangt u 

de bevestiging met vermelding van het restantbedrag en borg. Beide bedragen dienen 4 weken voor 

aankomst betaald te zijn.  

Valt de boeking binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode dan ontvangt u meteen de 

bevestiging met het totaalbedrag. Het totaalbedrag dient binnen 7 dagen te worden betaald. Indien 

u hier niet aan voldoet, vervalt de boeking.  

Annulering 

Aanbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.  

 Bij annulering tot 4 weken vóór de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening 

gebracht. 

 Bij annulering tot 4 weken of korter voor de aankomstdatum is 100% van de huursom 

verschuldigd. 

Verblijf 

Week : Aankomst op zaterdag. Inchecken vanaf 15.00 uur en vertrek op zaterdag voor 10.30 uur. 

Midweek: Aankomst op maandag. Inchecken vanaf 15.00 uur en vertrek op vrijdag voor 10.30 uur. 

Weekend: Aankomst op vrijdag. Inchecken vanaf 15.00 uur en vertrek op maandag voor 10.30 uur. 

Bij aankomst wordt u ontvangen met koffie/thee + krentenwegge op ons terras of in de receptie. 

Vertrek en eindschoonmaak 

Het appartement dient op de volgende wijze worden achtergelaten: 

 Bezemschoon 

 Vaat schoon gewassen in de kasten geplaatst 

 Vuilniszakken in de container, lege flessen, plastic en papier op hiervoor bestemde plek 

 Dekbedden en linnengoed opgevouwen aan het voeteneinde van het bed 

 Koelkast uit en leeg en schoon achterlaten 

 Alle eten en drinkwaren verwijderen 

 

Bij in gebreke blijven kan (een deel van ) de borg ingehouden worden. 

De eindschoonmaak, bedlinnen en toeristenbelasting zijn verplicht en niet bij de huurprijs 

inbegrepen. 

Voor vertrek wordt u nog koffie/thee aangeboden op ons terras of in de receptie, alvorens u aan uw 

terugreis begint. 



 

Borgsom 

De borg bedraagt € 100,- en komt bij bevestiging op de factuur te staan. Als alles goed is verlopen 

wordt de borg binnen 2 weken teruggestort op uw bankrekening. 

Roken 

Het appartement is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden. Gelieve restanten nadien 

op te ruimen. 

Diversen 

 Bedden zijn opgemaakt bij aankomst 

 Keukenlinnen en handdoeken dient u zelf mee te nemen.  

 Op het gehele terrein kunt u gratis gebruik maken van Wi-Fi. De appartementen beschikken 

over een zeer snelle glasvezel-internetverbinding.  

 Tegen betaling van € 7,50 per week. kunt u gebruik maken van onze wasruimte + 

strijkgelegenheid (zelf waspoeder meebrengen) Bij een verblijf van 2 weken of langer heeft u 

gratis gebruik van de wasruimte. 

 Een kinderstoel of kinderbedje is te huur voor € 7,50 p/week en staat op de dag van 

aankomst klaar in het appartement. 


