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HUISREGELS VAKANTIEHUIS 

MAISON NEUVE, AUGE 

 

Om iedereen tevreden te houden hebben we een aantal regels opgesteld. 

Om misverstanden te voorkomen, is het verstandig om de onderstaande 

voorwaarden goed door te nemen. 

ALGEMEEN 

Deze algemene reservering- en huurvoorwaarden vormen een onderdeel 

van de huurovereenkomst tussen de huurder (u) en de verhuurder. Door 

middel van uw betaling aan verhuurder verklaart u met de hier onder 

afgedrukte voorwaarden akkoord te gaan. 

Voorwaarden voor het huren van het huis is het respectvol omgaan met 
het huis en haar omgeving. Het huis wordt na afloop schoongemaakt 
echter van u verwachten wij dat u het zo achterlaat als u het huis hebt 
aangetroffen. 

Bij ieder verblijf vragen wij een bedrag van € 275. In dit bedrag zit € 75 
voor schoonmaakkosten en € 200 als BORG en voorschot voor gas-, 
water- en elektra indien u meer hebt verbruikt dan gemiddeld. Na afloop 
van uw verblijf wordt bekeken wat u hebt verbruikt en krijgt u terug wat 
u te veel hebt betaald. 

U kunt in termijnen betalen echter 4 weken vóór aanvang van uw 
vakantie die het volledige bedrag op onze rekening te staan. Indien niet 
of niet tijdig wordt betaald beschouwen wij dit als annulering van uw 
boeking. We zullen in dat geval deze overeenkomst ontbonden verklaren 
en de reeds door uw betaalde bedragen terugstorten. In geval van 
annuleren zijn wij gerechtigd de woning opnieuw voor verhuur aan te 
bieden dan wel te verhuren. Indien u voor het einde van de huurperiode 
de woning verlaat zal geen restitutie van huurgelden plaatsvinden. 
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UITLAATPLAATS HOND 

Indien u een hond meeneemt verzoeken wij u om de hond op de 
begane grond te laten en de ontlasting op te ruimen, hiervoor liggen 
in de keukenlades kleine zakjes. 

Een hond mag NIET boven in de slaapkamers komen. 

In de keukenkast liggen handdoeken waarmee u de hond kunt afdrogen 
na een natte wandeling, 

De hond kan ALLEEN uitgelaten worden op het ruime terrein (ruim 1,5 
hectare) achter het huis dat omheind is dus NIET op het binnengras 
grenzend aan het huis. 

Wij verzoeken u om de ontlasting van de hond op te ruimen. 
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Dierenarts 
 

URGENCES: en cas d'Urgence 

Notre équipe peut recevoir votre animal à tout moment et vous propose 
un service d'urgence en continu 7/7j et 24/24h. 

Il vous suffit de contacter nous contacter au 03 24 54 32 33 

 
 
Borg 

Indien u het huis reserveert, verzoeken wij u het bedrag van € 275 + het 
bedrag van de huur van het huis aan ons over te maken pas dan is uw 
reservering definitief. 
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Huur van het huis: 
 
De prijs van 1 tot 4 personen voor een:  

• weekend (vrijdag tot en met zondag) is € 595,-  

• week (7 nachten) is € 795,-  
 

De prijs van 5 tot 10 personen voor een: 

• weekend (vrijdag tot en met zondag) is € 795,- 

• week (7 nachten) is € 995,- 
 

Overmaken overeengekomen bedrag: 

U kunt het overeengekomen bedrag overmaken op NL 90 RABO 
0334 83 1571 t.n.v. M. van Nuil onder vermelding van huurdata/ 
naam. 

 
 
Aansprakelijkheid verhuurder 

Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor: 

• Enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de 

huurder indien dit het gevolg is van onvoorziene en/of 

onoverkomelijke gebeurtenissen. 

• Ongemakken veroorzaakt door het werk van derden zoals 

gemeente, provincie en overheidsinstellingen. 

• Hieronder valt ook overlast t.g.v. bouw en/of verbouwactiviteiten 

in de nabijheid van het gehuurde. Letsel van huurder t.g.v. het 

verblijf in het gehuurde. 

• Verlies, diefstal en schade van/aan persoonlijke eigendommen of 

voertuigen toebehorend aan huurder. 

• Onderbreking van de nutsvoorzieningen. (water en elektriciteit) 

Aanvullende voorwaarden: 

Nimmer kan verhuurder in dit geval aansprakelijk worden gesteld voor 

vergoeding van eventuele (gevolg-) schade en/of ongemak. 

Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken 

datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan 

onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan 

dient schriftelijk of per email te worden bevestigd. 
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Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tot 8 weken 

voor de begindatum van de huurperiode, blijft hij 50% van de totale 

huurprijs verschuldigd. 

Indien de huurder pas 2 weken voor begindatum of tijdens de 

huurperiode meedeelt geen gebruik (meer) van het gehuurde te zullen 

maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd. 

Schoonmaak en eindschoonmaak 

• De woning dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Indien 

dit niet het geval is verzoeken we u om ons hiervan onmiddellijk op 

de hoogte te stellen. Dit kan middels het vermelde telefoonnummer 

in de huurovereenkomst. De eindschoonmaak wordt door ons 

verzorgd. Echter ondanks deze schoonmaak dient de huurder 

ervoor te zorgen dat: 

• Het huis opgeruimd is, d.w.z. alle huisraad op de oorspronkelijke 

staat terug plaatsen. 

• De keuken schoon en leeg achtergelaten wordt. 

• De koelkast/vrieskast leeggemaakt is 

• Alle servies, bestek e.d. afgewassen en gedroogd opgeborgen is op 

de oorspronkelijke plaats. 

• De (af) wasmachine leeg en open achtergelaten wordt. 

• Openhaard zonder as wordt achtergelaten. 

• Het afval verwijderd is, de vuilniszakken graag meenemen. 

• De ramen, luiken en deuren gesloten zijn. B 

• Bij niet opgeruimd zijn van de woning wordt extra poetstijd in 

rekening gebracht en wordt dit in mindering gebracht van de 

waarborgsom. 

Roken 

• In de woning is het NIET toegestaan te roken. Indien u zich niet 

houdt aan deze voorwaarden dan wordt de waarborgsom niet aan u 

gecrediteerd. 

• In de multifunctionele ruimte is het ook NIET toegestaan om te 

roken. Wij verzoeken u om uw peuken, als u buiten rookt, in de 

asbak te doen en niet op de grond te gooien. 
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Fosse septique 

 

Het huis heeft een septische tank die nieuw is aangelegd. Wij verzoeken u 

geen chloor of andere sterke schoonmaakmiddelen te gebruiken omdat 

dit de culturen in de septische tank aantasten. 

Toiletten 

Wij hebben alles opnieuw laten aanleggen echter het blijft Frans en wij 

verzoeken u om geen bergen toiletpapier door het toilet te spoelen daar 

het toilet hiervan verstopt raakt en we een groot probleem hebben. 

Verwarming 

Het huis wordt met houtkachels warm gestookt. Hout vindt u in de 

houtopslag links van het pad na de poort. Overal bij de kachels liggen 

aanmaakblokjes. U zult genieten van de heerlijke warmte die de kachels 

verspreiden. In de keuken is een elektrische kachel. Wij verzoeken u bij 

gebruikmaken van deze kachels, de kachel na gebruik weer uit te zetten. 

Water/ warm water 

U zult de watervoorziening weer aan moeten zetten als u gebruik maakt 

van het huis tenzij onze vertegenwoordiger u opwacht. Bij het verlaten 

van het huis verzoeken wij u het water af te sluiten. In de kelder bevindt 

zich de wateraansluiting. 

Horizontaal betekent dat u water hebt (plaatje 1) , vertikaal betekent dat 

u geen water hebt (plaatje 2) 
 

Voor Franse begrippen hebben wij een hele grote boiler- 200 liter- echter 

als je veel water gebruikt om af te wassen en lang doucht is het water toch 

snel op dus kort douchen is een must. 
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BADKAMER VOOR GASTEN 

De badkamer voor gasten bevindt zich op de begane grond. Er is hier een 

douche, toilet en wastafel. Op de badkamer op de eerste verdieping kunt 

u gebruik maken van de douche en het toilet, behalve het ligbad. 

SLAAPKAMERS 

Slaapkamers bevinden zich op de eerste en tweede verdieping.  

Vervolgens bevinden zich op deze verdieping twee slaapkamers met een 

tweepersoonsbed. 

Op de tweede verdieping hebben wij vier nieuw gebouwde slaapkamers 

met respectievelijk twee tweepersoonsbedden, een eenpersoons en een 

tweepersoonsbed, een tweepersoonsbed en twee eenpersoons bedden. 

Op de tweede verdieping is een zolder. De derde verdieping is ook een 

zolder en wordt t.z.t. gerenoveerd. U wordt verzocht hier NIET op te 

lopen. 
 

 

Binnenkomst 

De grote blauwe deur kunt u niet van buiten openmaken, wel van binnen. 

De sleutel past op de witte deur aan het einde van het terras. 

 

Maximum aantal bewoners 

In de vakantiewoning mogen niet meer dan het aantal van te voren 

opgegeven personen logeren tenzij anders vooraf besproken is met 

verhuurder. Het huis is geschikt voor MAXIMAAL 10 personen. 

Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt 

de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen. 

Buiten medeweten van de eigenaar is het NIET toegestaan om extra 

personen tijdens het verblijf uit te nodigen OF om feesten te geven 

waarbij andere dan de besproken mensen worden uitgenodigd. 

 
Eten/ drinken/ kruiden etc. 

U dient voor uw eigen eten en drinken te zorgen (ook koffie en thee). 

Kruiden, peper en zout zijn aanwezig. Mocht u iets opmaken dan 
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verzoeken wij u om dit aan te vullen. 

 

 
BAKKER 

 

AUBENTON-BANETTE 
 

 

Er is een heerlijke bakker in AUBENTON- Banette – ongeveer 10 

minuten rijden vanaf het huis. U gaat naar links vanaf het huis en neemt 

dan de eerste weg naar links en u rijdt dan alsmaar rechtdoor totdat u bij 

een kruising komt waar u alleen maar links of rechts kunt. Hier gaat u 

naar links en dan met de bocht mee naar rechts. Banette ligt aan de 

linkerkant. 

Banette is gesloten op maandag. 

Signy-le-Petit 

Op de dag dat Banette gesloten is, gaan wij naar Signy-Le-Petit (hier ligt 

overigens ook een heerlijk restaurant- au Lion d’Or). Vanuit het huis naar 

links, eerste weg rechts en dan de bordjes volgen tot je op het marktplein 

komt. 
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Boodschappen doen 

In Hirson- vanuit de parkeerplaats naar links en alsmaar – ongeveer 15 

minuten- rechtdoor rijden is een LIDL, Aldi maar ook grote Franse 

supermarkten zoals LeCLERC. 

 

SUPERMARKTEN 

LECLERC- HIRSON 
 

 

 

LIDL HIRSON 
 

ALDI 

 

 
89 Rue de la Verrerie 

02500 HIRSON 

 
 
La Fosse au Cerisiers 

02500 HIRSON 
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AUCHAN 
 

 
91 Avenue de Verdun 

02500 Hirson 

08.30-20


