• Mietobjekt Ferienhaus/Wohnwagen
für die Vermietung Ferienhaus in den Niederlanden
oder Wohnwagen auf einem Stellplatz

Lesen Sie bitte vor Abschluss des Vertrages, die Bedingungen auf der Rückseite [Blatt 2 (NL)]
Füllen Sie sorgfältig aus und beide Exemplare müssen die Unterschriften von Mieter und Vermieter erhalten. Sobald beide Unterschriften gesetzt sind, wird die Vereinbarung bindend!

1. Parteien

4. Miete, Kaution und Zahlung (Fortsetzung)

A.

Vorauszahlung:

______ ,00 €

Restbetrag fällig:



bei Schlüsselübergabe in bar



vor dem



in ____Raten von je



zum Laufzeitende am



Bezahlung per Banküberweisung/en auf das Konto



IBAN: _____________________________________



Bezahlung mit Bargeld



Bezahlung mit ______________________________

Vermieter Ferienhaus/Wohnwagen

Nachname, Vorname: ____________________________________
Privatanschrift: _________________________________________
Telefon-Nummer: ______________________________________
E-Mail-Adresse: ________________________________________
Name Mietobjekt: ______________________________________
Straße, Haus-Nr. (Mietobjekt): _____________________________
PLZ, Ort (Mietobjekt): ___________________________________
B.

Restbetrag: ______ ,00 €

____.____.20___
______ ,00 €
____.____.20___

Mieter Ferienhaus/Wohnwagen

Nachname, Vorname: ____________________________________
Straße, Haus-Nr. _______________________________________
PLZ, Ort: _____________________________________________
Telefon-Nummer: ______________________________________

Kaution
______ ,00 €
Betrag in Worten ______________________________ €

E-Mail-Adresse: ________________________________________
Personalausweis-Nummer: ________________________________
Die Parteien: A. Vermieter Ferienhaus/Wohnwagen im Folgenden
‚Eigentümer‘ und B. Mieter Ferienhaus/Wohnwagen im Folgenden
‚Mieter‘ erklären das Einverständnis der folgenden Bedingungen.

5. Versicherung
Der Vermieter hat für den Mieter eine Sachversicherung abgeschlossen – einschließlich Feuer und Einbruch während der Mietzeit – beim
Unternehmen: _______________________________________________________

2. Mietobjekt
Vers.-Nr.: __________________________________________________________

Die Parteien schließen hiermit einen Pachtvertrag zur Anmietung
eines Ferienhauses/Wohnwagens mit zugehörigem Inventar – im
Folgenden ‚Inventar‘. Mithilfe einer Liste sollte das Inventar von
beiden Parteien geprüft werden und muss unterschrieben werden.

Selbstbeteiligung:

Name/Marke/Modell: ____________________________________

6. Kontaktperson

gelegen in: ____________________________________________

Nachname, Vorname: _________________________________________________

Das Mietobjekt darf von max. ________ Personen genutzt werden.



kleine Haustiere erlaubt:

ja



nein

3. Mietdauer

______ ,00 €



keine Selbstbeteiligung

Telefon-Nr.: _________________________________________________________
7. weitere Vereinbarungen
___________________________________________________________________

Der Mietzeitraum beginnt am

____.____.20___ um ____:00 Uhr

und endet am

____.____.20___ um ____:00 Uhr

Der obige Mietzeitraum, der Erhalt des Schlüssels, die

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Schlüsselrückgabe, der Formalitäten und der Anweisungen ist vom

___________________________________________________________________

Mieter an der unten genannten Adresse zu unterzeichnen:

___________________________________________________________________

Abholadresse: __________________________________________

___________________________________________________________________

Straße, Hausnummer: ____________________________________

___________________________________________________________________

PLZ, Ort: _____________________________________________

___________________________________________________________________

4. Miete, Kaution und Zahlung

___________________________________________________________________

Mietpreis gesamt
______ ,00 €
incl. Versicherung und möglicher Umsatzsteuer
Betrag in Worten ______________________________________ €
Sonstige Kosten inkludiert:

___________________________________________________________________



Tagesmiete



Kurtaxe



Energie und Wasser



Endreinigung



___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Unterschrift
Vereinbart und unterzeichnet in zweifacher Ausfertigung:
(Anmerkung: Mieter und Vermieter unterzeichnen beide Ausfertigungen)
Datum: ____.____.20___

Ort: ____________________________

Unterschrift Mieter: __________________________________________________

______________________________________

Unterschrift Vermieter: ________________________________________________
Nach der Unterzeichnung erhalten Mieter und Vermieter je ein Exemplar

Voorwaarden huur vakantiehuisje
A. Verplichtingen verhuurder Verhuurder is
verplicht:
1. Het verblijf tijdig zoals afgesproken in deze huurovereenkomst ter beschikking
te stellen;
2. In goede staat en compleet met inventaris ter beschikking te stellen;
3. Voor het verblijf met inventaris, een deugdelijke opstal- en inboedel- verzekering
te hebben, die ook schade tijdens verhuur dekt;
4. Ervoor zorg te dragen dat de terreinbeheerder huurder toegang ver- schaft tot het
terrein waar het verblijf zich bevindt;
5. Voldoende instructie vooraf te geven voor het gebruik van het verblijf en
toebehoren.
B. Verplichtingen huurder Huurder is
verplicht:
1. De verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen,
ook al gebruikt hij het verblijf niet of voor een kortere periode;
2. Het verblijf zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming, te gebruiken;
3. De instructies van de verhuurder op te volgen;
4. Het verblijf niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;
5. Zorg te dragen voor naleving van het terrein- of huisreglement door het gezelschap
waar huurder deel van uitmaakt;
6. Het verblijf tijdig en in dezelfde staat op te leveren als bij aanvang van de
huurperiode, behoudens normale slijtage.
C. Borg Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, zonder inhouding van
administratiekosten of dergelijke, worden terugbetaald aan huurder onder
aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn.
D. Annulering huurder
1. Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.
2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
• 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum
van de huurperiode;
• 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan
3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperi- ode;
• 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan
2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
• 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand
voor aanvangsdatum van de huurperiode;
• 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.
3. Indien het verblijf voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt
verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten verminderd met de
huuropbrengst.
4. Verhuurder mag een vast bedrag van €25,- alsmede redelijke kosten in verband
met de annulering in rekening brengen aan de huurder.
E. Niet nakoming
1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de
ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of
geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op
een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan
deze partij zelf kan worden toegerekend. Als de vakantie door de
tekortkoming geheel of gedeeltelijk is bedorven kan de huurder
hier een schadevergoeding voor eisen.
2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een
tekortkoming van verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde
huur- en borgsom in verhouding met de ontbinding.
3. Wordt het verblijf niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder
recht op 25% van de huursom, behoudens het volle recht op
volledige schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1.
4. Ontruimt huurder het verblijf later dan overeengekomen, dan
heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de
huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade
gedurende de huurperiode

F. Kosten tijdens verhuur De noodzakelijke kosten van normaal
onderhoud en reparatie komen voor rekening van verhuurder.
Huurder dient contact op te nemen en toestemming van
verhuurder te vragen voor hij opdracht geeft tot onderhoud of
reparatie van het verblijf. Terugbetaling van de gemaakte kosten
geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s.
G. Schade
1. Bij elke schade door verlies, inbeslagname en aanzienlijke
beschadiging van het verblijf, inventaris en toebehoren, treedt
huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de
instructies van de verhuurder.
2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane
schade en daarmee verband houdende kosten, tenzij de schade
wordt gedekt door de voor het verblijf afgesloten verzekering welke
ingevolge deze overeenkomst verzekerd had behoren te zijn. Dit
bedrag is maximaal het eigen risico.
3. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht zal
deze verhaald worden op de huurder.
H. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Op deze
overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de
Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
In- dien terzake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het
geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.
I. Aansprakelijkheid ANWB
ANWB heeft dit modelcontract met zorg samengesteld. ANWB is op
geen enkele wijze aansprakelijk voor verkeerd gebruik of misbruik van
dit modelcontract. Noch is de ANWB partij in dit contract.

Tips!
• Informeer bij de verhuurder van tevoren naar de ligging van het ver- blijf
op het (camping)terrein. Vraag eventueel een plattegrond.
• Vraag bij contante (vooruit)betaling de verhuurder om een kwitantie.
• Voor huurders: sluit uiterlijk binnen 7 dagen na het tekenen van de
overeenkomst een annuleringsverzekering af. Neem voor meer
informatie contact op met ANWB Leden Service Center 088 269 22 22.
• Controleer het verblijf direct bij het ophalen op aanwezige schade en
aanwezigheid van inventaris/toebehoren en meldt eventuele ontbrekende
zaken of aanwezige schade.
• Zeker als het verblijf door een particulier wordt verhuurd, is het
verstandig om na te gaan of de afgesloten verzekering van de verhuurder
schade dekt tijdens verhuur. Is dit niet zo, dan zijn alle kosten tijdens
huur als gevolg van schade voor de huurder.
• Indien de huurprijs exclusief energie en water is, leg dan samen met de
verhuurder de meterstanden vast bij aanvang en einde van de huurperiode
(zie punt 7).

