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Boekingsvoorwaarden Arc de l’Amour 

 

1.  Deze boekingsvoorwaarden maken deel uit van de overeenkomst van het vakantiehuis Arc de 
l’Amour, Les Cros 63700 Youx, Puy de Dôme, Auvergne, Frankrijk (hierna genoemd “verhuurder”) en 
degene die het boekingsformulier als hoofdhuurder heeft ingevuld (hierna genoemd “huurder”). 
Leest u het onderstaande alstublieft zorgvuldig. 
 
2.  Nadat de huurder het verblijf in Arc de l’Amour heeft geboekt ontvangt deze het 
boekingsformulier en deze boekingsvoorwaarden. Het boekingsformulier moet volledig ingevuld en 
ondertekend worden door de hoofdhuurder. 
 
3.  De aanbetaling is tenminste 25% (vijfentwintig procent) van het totale huurbedrag. Wordt de 
boeking minder dan zes weken voor aanvang van de huurperiode gedaan, dan moet de volledige 
huurprijs en de borg direct betaald worden. 
 
4.  Zes weken voor aanvang van de huurperiode moet het volledige huurbedrag en de borg van € 100 
betaald zijn. Wanneer het bedrag op dat moment nog niet betaald is, dan zal dit als een annulering 
worden gezien en zal de verhuurder het vakantieverblijf weer voor verhuur aanbieden. De 
annuleringsvoorwaarden in artikel 15 zijn dan van toepassing. 
 
5.  Wanneer de verhuurder onverhoopt niet in staat is om het vakantieverblijf volgens de 
overeenkomst te verhuren, dan zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk volledig worden 
terugbetaald aan de huurder. 
 
6.  De reservering is pas volledig na goedkeuring door de verhuurder, de aanbetaling is voldaan en 
het boekingsformulier retour is ontvangen door de verhuurder.. 
 
7.  Wanneer het gehele huurbedrag en de borg  door de verhuurder is ontvangen, ontvangt de 
huurder informatie over het verblijf en een routebeschrijving. 
 
8.  In het hoogseizoen wordt het vakantieverblijf van zaterdag 16.00 uur tot zaterdag 10.00 uur 
verhuurd. De huurder kan vanaf 16.00 uur het vakantieverblijf betrekken en moet voor 10.00 uur en 
verblijf schoon en opgeruimd verlaten. Lukt het de huurder echt niet om aan deze tijden te voldoen, 
dan verzoeken wij dit met de verhuurder te overleggen. 
 
9. In het vakantieverblijf is een huisdier toegestaan. Hiervoor hoeft niet extra betaald te worden, 
maar wil de verhuurder wel graag vooraf weten.  
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10. Het is niet toegestaan om met meer personen in de vakantiewoning te verblijven dan waar deze 
woning voor bedoeld is. Verblijven er toch meer mensen in de vakantiewoning, dan zal de 
verhuurder de overeenkomst beëindigen. De huurder moet dan de vakantiewoning direct verlaten 
en zal geen terugbetaling ontvangen van de reeds gedane betalingen. 
 
11. De verhuurder is in geen geval verantwoordelijk voor de gevolgen van ongevallen in of in de 
nabijheid van de vakantiewoning waarbij de huurder of medehuurders bij betrokken zijn. De 
verhuurder zal hier ook geen verantwoordelijk voor nemen. 
 
12.  De verhuurder mag op redelijke tijden altijd de vakantiewoning binnengaan voor service, 
onderhoud of controle. 
 
13. De verhuurder is zuinig en zorgzaam op de vakantiewoning en wil deze graag in goede staat 
houden. De huurder is er verantwoordelijk voor dat de vakantiewoning en de directe omgeving in 
goede staat, netjes en opgeruimd weer achter gelaten wordt. Is er schade ontstaan door de huurder 
of medehuurders, dan moet dit zo snel mogelijk aan de verhuurder worden gemeld 
 
14. De verhuurder doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met de 
vakantiewoning of de daar bijhorende faciliteiten. Bent u onverhoopt toch ergens niet helemaal 
tevreden over, dan verneemt de verhuurder dit graag. De verhuurder zal al het mogelijke doen om 
de klacht snel en tot wederzijds tevredenheid op te lossen. 
 
15. De verhuurder verwelkomt u graag, maar mocht de huurder toch willen annuleren dan is dat 
mogelijk.  

• Wanneer de huurder de geboekte huurperiode langer dan zes weken voor aanvang van de 
huurperiode annuleert, wordt de reeds betaalde aanbetaling van 25%  ingehouden. Wanneer 
er meer dan deze aanbetaling van 25% is voldaan, dan zal dit extra bedrag worden 
terugbetaald. 

• Als de huurder binnen zes weken voor aanvang van de huurperiode annuleert, behoudt de 
huurder de plicht om het gehele huurbedrag te voldoen. De borgsom hoeft dan niet betaald 
te worden. 

• Wordt het verblijf tussendoor afgebroken, dan zal er ook geen terugbetaling plaatsvinden. 
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