
Algemene Huisregels Waddenhuisverhuur 
 
Aansprakelijkheid 
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van welke aard ook 
tijdens of ten gevolge van het verblijf in één van onze gastenverblijven. U dient de vakantiewoning 
telkens zelf goed af te sluiten met de sleutel. Ook voor ongevallen door nalatigheid in en rondom de 
woning kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Parkeren is op eigen risico. Het betreden van de 
vakantiewoning is ook geheel op eigen risico. 
 
Schade 
Wij gaan ervan uit dat niemand opzettelijk andermans eigendom beschadigt, maar het kan gebeuren 
dat er iets kapot valt of kapot gaat. We verzoeken u ons dit direct te melden, zodat wij dit kunnen 
herstellen en/of completeren voor de volgende gasten. Wij gaan ervan uit dat u bij eventuele 
gemaakte schade verzekerd bent. Wij verzoeken u niet met de meubels te slepen om beschadigingen 
aan vloeren, muren en slijtage van de goederen te voorkomen. 
 
Schoonmaak/Eindoplevering 
Wij verzoeken u vriendelijk de woning netjes achter te laten, zoals u het aantrof op de dag van 
aankomst. 
Bij vertrek: servies schoon in de kast, zakjes afval uit de pedaalemmers buiten in de grijze container 
werpen, oven / magnetron en overige keukengerei schoon achterlaten na gebruik. 
A.U.B. Geen vaatwasser werkend achterlaten! 
 
EHBO/Brandblusser 
Er staat een EHBO kist in elk huis evenals een brandblusapparaat. 
 
Roken/vuur/gourmetten/frituren/grillen 
Het is verboden om te roken in de woning. Roken kan buiten en peuken graag in de daarvoor 
bestemde asbakken. Gooi deze alstublieft niet in de tuin of op de straat. In de woning niet gourmetten, 
grillen of frituren i.v.m. vet/stank. Buiten vuur stoken is niet toegestaan. In de zomermaanden kunt u 
gerust buiten elektrisch barbecueën en/of gourmetten (niet met kolen). Een barbecue bieden wij niet 
aan, deze dient u dan zelf mee te nemen. Na het barbecueën dient u ook buiten alles op te ruimen en 
geen etensresten achter te laten. Hier komt ongedierte op af. 
 
Lawaai en wangedrag 
Wij verzoeken u de dag/avond/nachtrust te respecteren. Geen feesten en partijen. Er mogen 
ongevraagd niet meer gasten in de woning overnachten dan het geboekte aantal mensen. Dit, i.v.m. 
veiligheidsoverwegingen. 
 
Internet 
Wij bieden u gratis wifi aan.  
 
Algemeen 
Wij verzoeken onze gasten respectvol en fatsoenlijk om te gaan met onze spullen. Deuren en ramen 
graag dichtdoen bij hevige regenval en/of wind. Dus check de weersverwachting voordat u er langere 
tijd op uit trekt. Indien bij het nalaten hierdoor schade wordt veroorzaakt bij deuren en ramen, bent u 
als gast zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen/schade. Wij vertrouwen erop dat u als gast 
op een verstandige manier omgaat met de energievoorzieningen. 
U kunt uw elektrische auto opladen bij de laadpaal bij het verblijf. Indien u dit wenst, neem dan contact 
op met de verhuurder. Handdoeken mogen niet worden meegenomen naar het Wad om te gebruiken 
voor zwemmen en/of zonnebaden. Deze badlakens moet u zelf meenemen van huis. 
 

Annuleren: 

In geval van annuleren, adviseren wij onze gasten om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten. 

Annuleren is gratis tot 21 dagen voor de aankomstdatum. De aanbetaling wordt dan terugbetaald. Bij 

annulering minder dan 21 dagen voor de aankomstdatum kan de gast de reissom verhalen op 

zijn/haar reis- en/of annuleringsverzekering. Gast mag ook familie, vrienden, bekende(n) in zijn/haar 

plaats laten komen, in overleg met verhuurder. Indien dit laatste het geval is, betalen wij geen 

aanbetaling terug. De gast verrekent dit zelf met de vervangende personen. 


