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Reserveringen
Indien de huurder een periode gebruik wil maken van het landhuis wordt deze periode “in optie”
gezet op de boekingskalender. Na het boeken van een huurperiode vragen wij een aanbetaling van
20% van de huurprijs. Zodra de aanbetaling is ontvangen is de reservering van kracht. De reservering
is vanaf dat moment definitief geboekt voor de gereserveerde periode. Op de boekingskalender zal
dit worden aangegeven als “gereserveerd”.
Betaling
Uiterlijk twee weken voor de huurperiode moet de volledige huurprijs worden voldaan op
onderstaande bankrekening. De verhuurder draagt vervolgens zorg dat de huurder de sleutels, e.d.
krijgt.
Borg
Naast het bedrag voor het huren van het huis betaalt de huurder € 150,= borg. De borg dient met de
normale betaling uiterlijk twee weken voor de huurperiode te worden voldaan. Eventuele gebreken
aan het huis die blijken uit de eindcontrole zullen hiermee worden verrekend. Tevens wordt met de
borg de elektriciteitsrekening verrekend. De elektriciteit is door de verhuurder via de website van de
elektriciteitsmaatschappij af te lezen op de elektriciteitsmeter bij het huis. De huurder betaalt dus de
werkelijk verbruikte elektriciteit. Bij normaal gebruik zal dit in de zomer ongeveer € 50,= zijn, en in de
winter ongeveer € 100,=.
Pas op: Elektriciteit is kostbaar is Zweden. Het huis is elektrisch verwarmd evenals het warm water.
Ga daarom bewust om met het energieverbruik om hoge elektriciteitskosten te voorkomen.
Annuleren
Een reservering kan tot twee weken voor de huurperiode geannuleerd worden. De aanbetaling zal
nooit worden geretourneerd. Dit komt door kosten die vooraf gemaakt moeten worden zoals het
bestellen van stookhout voor de openhaard en de sauna en het maaien van het gras. Bij annuleren
binnen twee weken voor de huurperiode zal 50% van de huurprijs door de verhuurder aan de
huurder worden terugbetaald. Bij annuleren tijdens de huurperiode zal geen geld worden
terugbetaald.
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