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Huurovereenkomst chalet Manjefiek 
 

Onderdelen van de huurovereenkomst 
A. Genoemd in de overeenkomst als “De Verhuurder”: Van Lierde -Weyns Eddy en Véronique 

B. Genoemd in de overeenkomst als “De Huurder”: XXXXXXX, adres (GELIEVE ADRES IN TE VULLEN) 

______________________________________________________________________________________ 

C. Genoemd in de overeenkomst als “Het Verblijf”: Vakantiehuis “Manjefiek, gelegen te rue de Wy 31, 6987 Beffe 

(Rendeux) 

Het volgende wordt overeengekomen tussen de verhuurder en de huurder 
 

1. Huur en verhuur van het verblijf 
De verhuurder en huurder sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur van het verblijf, zoals hierboven 

vernoemd. 

Het woongedeelte biedt plaats aan maximum 6 personen en is toegankelijk via een toegangscode met sleutel. 

De huurder bevestigt dat het gezelschap tijdens de huurperiode bestaat uit xxx volwassenen, xxx kinderen en xxx 

honden. 

 

2. Huurperiode en andere kosten  
Deze overeenkomst dekt de volgende periode: 

Datum en vroegste uur van aankomst: XXXXXXXXXXXXX 

Datum en uiterste uur van vertrek:  XXXXXXXXXXXXXXX 

 

3. Huurprijs en andere kosten 
De huurprijs voor het verblijf voor de overeengekomen periode bedraagt: XXXXX€.  Dit is het bedrag voor het 

gebruik van het verblijf, inclusief de toeristenbelasting, verbruik van gas, elektriciteit en water. 

 

Er wordt een verplicht forfait van 60€ aangerekend voor het poetsen.  Het verblijf dient bij vertrek te voldoen aan 

de specificaties vermeld in de algemene voorwaarden. 

 

De waarborg bedraagt 250€ en wordt, indien alles in orde is na het vertrek, teruggestort binnen de 14 dagen na het 

vertrek. 

 

4. Betaling 
De huurder betaalt bij reservatie de helft van de huurprijs + de volledige waarborg en het volledig bedrag voor het 

poetsen, door middel van een storting op het rekeningnummer BE08 0636 5444 7113 (BIC: GKCCBEBB) en dit ten 

laatste tegen XXXXXXXXX.  Bij de overschrijving dient het volgende vermeld te worden: “Betaling XXXXXXXXX 

Het resterend bedrag dient betaald te worden ten laatste 1 maand voor de aanvang van het verblijf. 

  



 

Huurovereenkomst Manjefiek 
2/4   

 

5. Algemene voorwaarden 

Hoofdstuk1: Reservering 
1.1. Betaling 
Na de reservering heeft de huurder maximaal 7 kalenderdagen de 
tijd om het voorschot te betalen.  Het voorschot de helft van de 
huurprijs + de volledige waarborg en het volledig bedrag voor het 
poetsen.  Het resterende bedrag dient uiterlijk 1 maand voor de 
aanvang van het verblijf betaald te worden. 
 
Indien de reservering 1 maand of minder voor de aanvang van het 
verblijf gebeurt, dient het volledige bedrag onmiddellijk betaald te 
worden. 
 
Indien er 1 van de bedragen ontbreekt of te laat is, wordt de 
reservering automatisch geannuleerd mits de toepassing van de 
annuleringsvoorwaarden zoals hieronder vermeld.  De eventuele 
extra kosten en verliezen die hieraan verbonden zijn voor de 
huurders, kunnen niet verhaald worden op de verhuurder.  De 
verhuurder kan daarenboven beslissen om een administratieve kost 
aan te rekenen ter waarde van 60€. 
 
Alle betalingen dienen in hoofde van de persoon die gereserveerd 
heeft te gebeuren en zijn ondeelbaar, d.w.z. dat alle bedragen op 
hetzelfde moment en van 1 rekeningnummer worden betaald.  De 
betalingen gebeuren op het volgende rekeningnummer:  BE08 0636 
5444 7113 (BIC: GKCCBEBB) met in de mededeling een verwijzing 
naar de reden van betaling, naam van de huurder, de periode en de 
aanvangsdatum van het verblijf. 
 
1.2. Huurovereenkomst 
Om de reservering te bevestigen krijgt de huurder een 
huurovereenkomst.  Hierin worden het aantal personen en honden 
vermeld, samen met de exacte verblijfperiode en de gedetailleerde 
prijsberekening.  De overeenkomst dient ondertekend 
teruggestuurd te worden.  Het is ook mogelijk om zich expliciet 
akkoord te verklaren met de overeenkomst en de algemene 
voorwaarden in een mail.  Na het betalen van het voorschot 
verklaart de huurder zich automatisch akkoord met de algemene 
voorwaarden en de huurovereenkomst. 
 
1.3. Prijzen 
In de prijzen zijn begrepen het gebruik van het verblijf, de 
toeristenbelasting, WIFI, verbruik van gas, elektriciteit en water.  
Misbruik en extreme schommelingen in verbruik zullen aangerekend 
worden. 

 
1.4.  Annuleringsvoorwaarden 
Indien de huurder om welke reden dan ook het verblijf op de 
afgesproken datum niet kan betreden, dient hij de verhuurder 
hiervan onmiddellijk en schriftelijk in kennis te stellen. 
De kosten gelinkt aan een annulering zijn als volgt: 
Annulering vanaf 1 maand voor de aanvangsdatum: 100% van de 
huurprijs 
Annulering vanaf 6 weken voor de aanvangsdatum: 80% van de 
huurprijs 
Annulering vanaf 8 weken voor de aanvangsdatum: 60% van de 
huurprijs 
Annulering na betaling voorschot: de waarde van het betaalde 
voorschot. 
 

1.5. Waarborg 
Er wordt een waarborg aangerekend, dit bedrag wordt vermeld in 
de huurovereenkomst.  De chalet wordt geëvalueerd na het einde 
van het verblijf door de verhuurder of een afgevaardigde.  Enkel 
indien voldaan is aan alle voorwaarden zal de volledige waarborg 
ten laatste 14 dagen na het einde van het verblijf door de 
verhuurder worden overgeschreven op het rekeningnummer van de 
huurder, waarvan de laatste betaling werd ontvangen.   
 
Indien de waarborg niet volstaat voor de dekking van de schade of 
inbreuken op de algemene voorwaarden en/of de 
huurovereenkomst, zal het bijkomende verschuldigde saldo 
schriftelijk verhaald worden op de huurder en dit ten laatste 14 
dagen na het einde van het verblijf. 
 
Hoofdstuk 2: De woning 
2.1. Bezetting 
De chalet biedt plaats aan maximum 6 personen en 3 honden.  
Aantal personen en honden worden vermeld in de 
huurovereenkomst.  Er zal nooit goedkeuring gegeven worden om 
meer dan 6 personen en meer dan 3 honden onder te brengen in de 
chalet. 
 
Het is de huurder niet toegestaan het verblijf geheel of gedeeltelijk 
aan anderen onder te verhuren of in gebruik te geven.  Mobilhomes 
en tenten zijn ten strengste verboden.  
 
2.2. Roken 
Het is ten strengste verboden te roken in de woning.  Bij een 
eventueel misbruik zal de volledige waarborg worden ingehouden. 
 
Alle sigarettenpeuken dienen, na vertrek, in de afvalzakken 
gedeponeerd te worden en mogen niet in de tuin of op het terras 
achtergelaten te worden. 
 
2.3. Toegangscode 
De code van de toegangspoort zal doorgegeven worden een paar 
dagen voor vertrek via mail. 
De woning is toegankelijk via een sleutel die bij aanvang van het 
verblijf in een kastje opgeborgen is.  De code van dit kastje zal de 
verhuurder eveneens ontvangen een paar dagen voor vertrek via 
mail. 
 
Het is ten strengste verboden deze code door te geven aan andere 
mensen dan het gezelschap vermeld in de overeenkomst. 
 
2.4. Aankomst- en vertrek 
De aankomst in de chalet kan ten vroegste om 15u op de dag van 
aanvang van het verblijf.  Het vertrek is ten laatste om 10u op de 
dag van het einde van het verblijf.  De aankomst- en vertrekuren 
dienen strikt gerespecteerd te worden.  Bij niet-naleving zal een 
extra dag aangerekend worden plus een eventuele compensatie 
voor de opgelopen vertraging om nieuwe gasten te ontvangen.  Dit 
wordt onmiddellijk ingehouden op de waarborg. In overleg kan een 
extra dag geboekt worden. 
 
Weekend: van vrijdag 15u tot maandag 10u 
Midweek: van maandag 15u tot vrijdag 10U 
Week: van vrijdag 15u tot vrijdag 10u of van maandag 15u tot 
maandag 10u 
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2.5. Linnen 
Bed-, bad- en keukenlinnen is niet inbegrepen in de prijs en 
dient bijgevolg door de huurder meegebracht te worden. 
Er zijn matras-, kussen- en dekbedbeschermers.  De huurder 
dient altijd zijn eigen bedlinnen te gebruiken bovenop deze 
beschermers.  Bij vertrek dient ervoor gezorgd te worden dat de 
beschermers niet per ongeluk worden meegenomen. 
Er dient zorg gedragen te worden voor de matrassen, dekens en 
kussens.  Deze mogen niet gebruikt worden op de grond of 
buitenshuis. 
Beschadiging (vlekken, scheuren, …), het ontbreken van 
beschermhoezen, kussens, donsdekens of matrassen zal 
worden doorgerekend aan de huurder en onmiddellijk worden 
ingehouden van de waarborg.  Voor beschermhoezen, die door 
de eigenaar of een afgevaardigde, als abnormaal vuil worden 
beschouwd zal er 25€ per beschermhoezenset worden 
ingehouden van de waarborg. 
 
2.6. Garage 
Het is verboden de auto in de garage te parkeren dit omwille 
van de brandverzekering. De auto (‘s) kunnen op het domein 
zelf worden geparkeerd. 
 
2.7. Tuin 
De tuinmeubelen dienen, na vertrek, vastgelegd te worden.   
Bij vertrek dient de toegangspoort op slot gedaan te worden. 
 
2.8. Bereikbaarheid 
De chalet is gelegen op het volgend adres: rue de Wy 31, 6987 
Beffe (Rendeux) 
Bij winterse weersomstandigheden is het aangeraden om 
winterbanden en zelfs sneeuwkettingen te voorzien om de 
woning veilig te bereiken. 
 
Hoofdstuk 3: Het verblijf 
3.1. Vuilnis 
Er wordt 1 vuilniszak ter beschikking gesteld voor de huurder (1 
grijs en 1 voor PMD).  Indien de huurder bijkomende 
vuilniszakken wenst, dient de huurder zich tot de conciërge van 
het huis (Hans Zernick) te wenden (GSM 0492 70 10 28).  
Gelieve geen andere vuilniszakken te gebruiken.  De afvalzakken 
dienen steeds in de hiervoor bestemde hokje aan de straatkant 
te worden gedeponeerd om geen wilde dieren aan te trekken.  
Afhaling: wekelijks op maandag. 
Glas: in de daarvoor bestemde glascontainers in Beffe (aan de 
kerk).  Het afval dient (enkel geldig voor deze straat) niet 
gesorteerd te worden. 
Karton: karton mag in de garage gedeponeerd worden (dozen 
wel uiteen halen. 
 
Bij vertrek dienen alle vuilbakken leeggemaakt te worden 
(keuken, badkamer, …). 
 
3.2. Honden 
Honden zijn zeer welkom maar er wordt van hun baasje een 
correcte begeleiding en opvolging verwacht.  Dit wilt zeggen dat 
de baasjes de woning en de omgeving dienen te onderhouden 
als een “goede huisvader”.  Ongelukjes dienen onmiddellijk 
opgeruimd te worden.  Alle materiaal voor het onderhouden 
(stofzuiger, borstel, poepschopje, emmers, dweil, ….) zijn 
beschikbaar.   

Er zijn binnenkennels en manden in de garage.  Dekens en 
kussens voor de honden dienen zelf meegebracht te worden.  
Het is niet toegestaan om lakens, dekens, …. uit de woning te 
gebruiken voor de honden. 
 
De honden mogen niet in de zetels noch op de dekbedden 
liggen. 
 
Eventuele schade, aangebracht door honden (zetels, plinten, 
deuren, ….) zal van de waarborg worden afgetrokken. 
 
3.3. Rust respecteren 
De rust van de omwoners dient te allen tijde gerespecteerd te 
worden.  Bijgevolg dient het lawaai tussen 22u en 8u beperkt 
te worden. 
 
3.4. Energie 
Er dient altijd correct en zuinig met energie omgegaan te 
worden.  De lichten dienen gedoofd te worden en de 
thermostaat dient op 10°C gezet te worden bij het verlaten 
van de woning.  Het nalaten hiervan zal resulteren in een 
inhouding van 35€ op de waarborg. 
 
Bij vertrek dienen alle elektrische toestellen in de keuken en 
de woonkamer uitgeschakeld te worden. 
 
Buitensporig verbruik zal doorgerekend worden en 
onmiddellijk ingehouden worden van de waarborg. 
 
3.5.  Kaarsen en vuurwerk 
Het is ten strengste verboden in en rond de chalet kaarsen te 
gebruiken of vuurwerk af te vuren. 
 
3.6. Afsluiten en vertrekken 
Bij het verlaten van de woning dient de voordeur en de 
garagedeur goed afgesloten te worden.  Alle ramen dienen 
gesloten te worden en tuinmeubelen dienen vastgelegd te 
worden met de beschikbare kabel en het slot.  Eventuele 
diefstallen die resulteren uit een onvoldoende afsluiten van 
de woning zullen verhaald worden op de huurder.  De poort 
aan de oprit dient elke keer gesloten te worden met de 
beschikbare kabel en het slot. 
 
3.7 Schoonmaken en opruimen bij vertrek 
Na elk bezoek wordt de woning gepoetst.  Deze kosten 
worden forfaitair doorgerekend aan de huurders.  Bij het 
bepalen van deze kosten werd uitgegaan van een poetsbeurt 
van 2 uur aan 30€ per uur, inclusief BTW.  Alle extra uren 
zullen doorgerekend worden aan de huurder door 
onmiddellijke inhouding op de waarborg. 
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De volgende zaken dienen door de huurder verzorgd te worden om 
te vermijden dat er extra uren worden doorgerekend: 
✓ Alle huisraad, ook de eetbakken van de honden, dient proper 

afgewassen te zijn en teruggeplaatst te zijn op de juiste plaats 
✓ De afwasmachine dient proper en leeg te zijn 
✓ Alle vuilnis dient uit de woning (keuken en badkamer) en uit de 

tuin verwijderd te zijn 
✓ Alle etensresten dienen uit de kasten, koelkast en diepvriezer 

verwijderd te zijn 
✓ Wasmachine, oven, fornuis, koelkast, diepvriezer en BBQ dienen 

proper te zijn 
✓ Alles vrij te maken van hondenhaar en modderpoten en de 

stofzuiger dient leeggemaakt te zijn 
✓ Alle persoonlijke spullen dienen meegenomen te worden, er 

mag niets achtergelaten worden in de woning 
 
3.8. Jachtseizoen 
De huurders dienen zich te informeren over de toepasselijke regels 
omtrent het jachtseizoen.  Ze mogen nooit de jachtmeldingen 
negeren en dienen de honden steeds op het wandelpad te houden 
om aanvaringen met de jagers te voorkomen. 
 
Hoofdstuk 4.: Schade en verantwoordelijkheid 
4.1. Schade en inventaris 
Het pand bevindt zich in goede staat en dient in dezelfde staat 
opgeleverd te worden.  De volledige inboedel is eigendom van de 
verhuurder.  Er is een gedetailleerde inventaris aanwezig in de 
woning.  Deze dient bij aankomst nagekeken te worden. 
Indien er zaken ontbreken of beschadigd zijn, dient de verhuurder 
onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden via mail of 
telefonisch (niet via briefjes in de woning!). 
Indien dit niet gebeurt, zullen de kosten voor de ontbrekende of 
beschadigde inboedel verhaald worden op de laatste huurder en 
onmiddellijk ingehouden worden op de waarborg. 
 
De huurder is aansprakelijk voor schade aan het verblijf, inclusief de 
schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt 
tijdens de huurperiode, tenzij de huurder aannemelijk kan maken 
dat de schade aan hem, zijn gezinsleden, gasten of honden niet kan 
worden toegerekend. 
 
Voor zwaardere schade wordt bekeken hoe we dit met de 
verzekering kunnen regelen en zullen we eventueel een deel van of 
de volledige waarborg aanspreken.  Indien de verzekering niet 
tussenbeide komt zal de huurder alsnog de schade dienen te 
vergoeden. 
 

 

4.2. Verzekering 
Het wordt de huurder ten stelligste aangeraden om een familiale 
verzekering te hebben of af te sluiten.  Alle schade zal bij de 
verzekering worden aangegeven en het bedrag van de terug te 
betalen waarborg zal verminderd worden met het gedeelte dat niet 
wordt gecompenseerd door de verzekering.  Bij schade wordt de 
uiterlijke datum van terugstorting van de waarborg uitgesteld tot 10 
kalenderdagen na het ontvangen van de bedragen uitgekeerd door 
de verzekering. 
 
4.3. Verantwoordelijkheid 
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen in en rond 
de woning en het domein. 
 
4.4. Persoonsgegevens 
De huurder geeft toestemming aan de verhuurder om zijn 
contactgegevens te bewaren.  De verhuurder bevestigt dat deze niet 
met andere partijen zullen gedeeld worden. 
 
4.5. Foto’s 
Door foto’s door te sturen of te plaatsen/delen op de 
Facebookpagina van Manjefiek, geeft de huurder de expliciete 
toestemming aan de verhuurder om deze te gebruiken voor andere 
doeleinden en dit zonder verdere compensatie. 
 
4.6. Geschillen 
Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in België. 

Aldus overeengekomen op XXXXXXXX 2019 en in tweevoud ondertekend, 

Verhuurder:       Huurder: 

Weyns Véronique  


