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ALGEMENE VOORWAARDEN  
1. Reserveren en betalen 
Je kunt bij ons reserveren via het contactformulier op onze website, per e-mail, 
telefoon of via Booking.com. Na reservering ontvang je van ons een 
huurbevestiging. Mocht je geen bevestiging hebben ontvangen, check dan altijd 
eerst je SPAM. Afhankelijk van de boeking gaat de betaling aan Stoomzicht 
(contant of met een overboeking) of aan Booking.com. In overleg is een optie 
mogelijk. Neem hiervoor telefonisch contact op (06 - 14 16 40 14) of stuur  
een e-mail naar lodewijk@stoomzicht.nl.  
 

2. Huurperiode 
•   Een week loopt van vrijdag 14.30 uur tot vrijdag 10.30 uur. 

•   Een midweek duurt van maandag 14.30 uur tot vrijdag 10.30 uur. 

•   Een weekend loopt van vrijdag 14.30 uur tot maandag 10.30 uur.  

•   Het minimaal aantal nachten voor een boeking is in het weekend drie nachten 
en door de week twee nachten.   

•   Wens je een appartement voor een andere tijdsduur te huren, neem dan   
telefonisch of per e-mail contact op om de mogelijkheden door te nemen. 

 

3. Afhalen sleutel 
In de week voor je verblijf ontvang je een bevestigingsmail met daarin informatie 
waar je de sleutel van je appartement kunt vinden. Bij vertrek laat je de sleutel 
achter in onze rode brievenbus nummer 9a. Bij vragen tijdens je verblijf kan je te 
allen tijde een berichtje sturen naar 06 - 14 16 40 14. 

  

4. In en uitchecktijden 
Inchecken is mogelijk vanaf 14.30 uur, uitchecken uiterlijk om 10.30 uur. 
 

5. Parkeren 
Alle appartementen kunnen vrij parkeren op de Parallelweg in Wijlre. 
 

6. Informatie en contact tijdens uw verblijf 
Zijn er vragen of heb je een ander melding/probleem? Stuur een appje naar  
06 – 14 16 40 14 of een e-mail naar lodewijk@stoomzicht.nl.  

https://www.stoomzicht.nl/contact/
mailto:lodewijk@stoomzicht.nl?subject=Reserveringsaanvraag
mailto:lodewijk@stoomzicht.nl
mailto:lodewijk@stoomzicht.nl?subject=Informatie%20huur%20appartement%20afwijkende%20tijdsduur
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7. Prijzen 
•   De getoonde prijzen zijn inclusief een set bedlinnen, een set badhanddoeken (2 

badlaken en 2 handdoeken) plus een theedoek, keukenhanddoek en vaatdoek, 
exclusief toeristenbelasting van € 2,00 p/p per nacht vanaf 14 jaar. Extra sets 
kunnen worden gevraagd. U betaalt dan voor een set badhanddoeken € 10,- en 
voor een extra set bedlinnen € 15,-. 

•   Actieprijzen (last-minutes) zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen, 
aanbiedingen of arrangementen. 

•   Prijswijzigingen voorbehouden; de prijs op de bevestiging/factuur is bindend. 
 

8. Annulering 
Mocht je door omstandigheden genoodzaakt zijn te annuleren, dan gelden de 
volgende voorwaarden: 

•   Bij annulering binnen 30 dagen voor aankomst, betaal je 50% van de 
totaalprijs. 

•   Bij annulering binnen 14 dagen voor aankomst, betaal je 100% van de 
totaalprijs. 

•   Bij no-show wordt 100% van de huurprijs in rekening gebracht. 
 

9. Regelement 
•   Schade tijdens je verblijf ontstaan, dient te worden gemeld bij de verhuurder. 

•   Laat je een vriend of familielid logeren in je woning, meldt dit bij de 
verhuurder. 

•   Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal, schade of verlies van eigendommen. 

•   Je dient het appartement voor vertrek bezemschoon en honden haarvrij achter 
te laten. 

•   Honden zijn in overleg welkom. Je betaalt minimaal € 15,- voor een kleine hond 
en/of € 5,- per dag. Voor een grote hond betaal je minimaal € 22,50 en/of  
€ 7,50 per dag. Per appartement is maximaal een hond toegestaan. 

•   De hond magen niet op de bank, op/in het bed of op ander meubilair, ook niet 
met een kleedje.  

•   Er mag in de appartementen niet gerookt worden.  

•   Gourmetten en fondue is niet toegestaan in de appartementen.  

•  Als blijkt dat een van deze regels is geschonden, zullen wij u een naheffing 
sturen voor de extra te maken schoonmaakkosten.  
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10. Nachtregister 
Met ingang van 2024 zijn wij verplicht te weten welke gasten er in Stoomzicht 
verblijven. Daarom moeten alle gasten zich bij aankomst inschrijven in een 
nachtregister. 
 
 
Wijlre, januari 2023 
 
 


