
 
HUURCONTRACT VOOR HET VAKANTIEHUIS "LE VAL FLEURI" 

Eigenaar :     Huurder(s) : 
     
SRL JJSS      De Heer, Mevrouw……………………………………………………. 
Hoofdkantoor, Bergifa, 19    Adres :  ……………………………………………………………………. 
4990 Bra      ……………………………………………………………………. 
BTW-nummer : 0754611203   Postcode : …………… Stad : ………………………………………… 
Bankrekening : BE34 0689 3843 2890  Mobiele Telefoon : …………………………………………………… 
 
Adres van het vakantiehuis : "Le Val Fleuri" gelegen Rue Albert Raty, 69 B-5550 Vresse sur Semois. 
 
Kenmerken van het vakantiehuis :   Samenstelling van de familie : ……… personen. 
 
10 slaapkamers, 1 badkamer, 6 douches  Als de maximale capaciteit van het vakantiehuis 32  
4 aparte WC, 1 ruime eetkamer, 1 keuken, personen is, zal de familie het hele huis kunnen gebruiken 
1 ruime woonkamer, 1 wasruimte, 1 speelkamer, d.w.z. benedenverdieping, eerste en tweede verdieping. 
2 ingangen. Als de capaciteit maximaal 16 personen is, is de toegang 

tot de 2e verdieping ten strengste verboden. 
          

Minimum verblijfsduur : 2 nachten. 
 
Data van het verblijf : van ………………… vanaf 18.00 uur tot ………………… om 10.00 uur. 
 
Prijs van het verblijf : ………………………….. €. In deze prijs zijn de volgende kosten inbegrepen: water, stookolie, 
elektriciteit en internet. 

 
Extra kosten : 

- Schoonmaak: 250€ / 200€ ter plaatse te betalen. 
- Lakens : 125€ /75€ te betalen op de bankrekening. 
- Honden : 25€ /hond (maximaal 2 honden) te betalen op de bankrekening. 

 
HET HUURCONTRAT en DE ALGEMENE VOORWAARDEN moeten binnen de 10 kalenderdagen na 
de betaling van het voorschot worden ondertekend en opgestuurd naar SRL JJSS, Bergifa 18 B-4990 Bra. 
EEN AANBETALING van 400 € (32 p.) / 300 € (16 p.) zal op de hierboven vermelde bankrekening moeten 
worden gestort om de reservering te valideren. 
HET SALDO van ………………..…€ moet twee maanden voor de aankomst in het vakantiehuis op de rekening 
gestort worden. 
EEN WAARBORGSOM van 800€ (32p) / 500 € (16p) moet twee weken voor de aankomst in het 
vakantiehuis op de rekening gestort worden. 
 
Ik, ondertekend …………………….……………., verklaar akkoord te gaan met de voorwaarden van het contract, na 
kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden in bijgaand document. 
 
De Eigenaar, Servotte Sébastien    Datum en plaats : …................................................. 

Handtekening van de huurder voorafgegaan door 
de vermelding « gelezen en goedgekeurd ». 

 


