Bedrag:

€

Voldaan:
In te vullen door de receptie

Nachtregistratieformulie
Nachtregistratieformulier
tratieformulier
Verhuur Particulier
Aankomst datum
Vertrek datum
Gegevens Verhuurder
Naam
Telefoonnummer
Staanplaats nummer caravan
Gegevens Huurder
Naam
Adres
Telefoonnummer
Aantal personen

Opmerkingen/Bijzonderheden

Exclusief park/servicekosten/toeristenbelasting
Welke bij aankomst op de receptie betaald dient te worden
Deze kosten bedragen:
€ 35,00 per week
€ 20,00 per weekend (vrijdag t/m maandag)
€ 5,00 per dag

Reglement caravan verhuur particulier;
• De caravans welke op Recreatiepark ’t Veluws hof worden verhuurd,
zijn particulier. De verhuurovereenkomst en de daarbij behorende
afspraken worden daarom ook direct tussen de huurder en de
betreffende eigenaar gesloten, niet via de receptie.
• De huurprijzen van de caravan worden door de eigenaar bepaald en zijn
inclusief stroom en water.
• Van te voren zorgen voor een plattegrond voor uw gasten, waar het
caravan/chalet staat
• Huisvesting van werknemers en langere termijn verhuur niet toegestaan
• In en uitchecken alléén mogelijk tijdens openingstijden van de receptie,
mits een sleutelkastje aanwezig bij uw caravan/chalet.
• Het totale bedrag van de toeristenbelasting vermelden op het formulier.
• Echter exclusief park/servicekosten/toeristenbelasting
Welke bij aankomst op de receptie betaald dient te worden
Deze kosten bedragen:
€ 35,00 per week
€ 20,00 per weekend (vrijdag t/m maandag)
€ 5,00 per dag
• Bij tussentijds vertrek, om welke reden dan ook, zal geen restitutie
worden verleend op de betaalde kosten
• Bij iedere caravan is maximaal 1 auto toegestaan en u kunt alleen het
park op, mits de verhuurder u de slagboompas erbij levert
• Een hond is toegestaan mits de verhuurder dit goed vindt
• Alle caravans beschikken over minimaal 6 Ampère elektra
• Het nachtregistratieformulier dient vooraf volledig ingevuld (maximaal 3
weken voor aanvang huurdatum) op de receptie aanwezig te zijn, dit
kan ook per e-mail
• De verhuurder is verantwoordelijk voor haar huurders.
• Visite van huurders zijn welkom mits deze zich ook aan de regels
houden.
• Vanwege de grote verscheidenheid aan uiterlijk en inrichting van de
caravans, adviseren wij u voordat u een caravan huurt, persoonlijk even
een bezoek te brengen aan de caravan.
• De verhuurder dient dit bij verhuur aan haar huurders kenbaar te maken
• De directie kan zonder enige uitleg de huurders of haar visite de
toegang tot het park ontzeggen.
• De directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, vermissing, diefstal
in wat voor een vorm of omvang dat dan ook moge zijn. Een ieder is in
alle opzichten voor eigen risico op ons park.

