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HUUROVEREENKOMST VAKANTIEVERBLIJF 
 

Opgesteld te El Campello, op  / /  

TUSSEN 
 
 
Enerzijds Mr. Vincent Kraft de la Saulx, zaakvoerder en vertegenwoordiger van de onderneming Exclusive Estates S.L., een 
onderneming geregistreerd in Spanje onder het nummer B-54081997 en met maatschappelijke zetel in de calle San Bartolomé 
nummer 20 (bajo) in 03560 El Campello (Alicante), 
 
hierna “Exclusive” genoemd, 

EN 
 
anderzijds Mr./Mevr.       , die wettelijk bevoegd is/zijn deze overeenkomst aan te gaan, met 
identiteitskaart– of paspoortnummer(s)     ,    nationaliteit, geboren te  / / , en 
met hoofdverblijfplaats te                , 
handelend in zijn/hun eigen naam en recht, 
 
hierna “de huurder” genoemd, 
 

IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN 
 
1. VOORWERP: Exclusive geeft namens de eigenaar de huurder de toestemming een vakantieverblijf te bewonen en gebruiken 

dat gelegen is in      ,  
                   , en 

voorzien is voor maximum   personen, die allemaal hun hoofdverblijfplaats elders hebben. Het eigendom wordt 
overgedragen met alle meubels, voorzieningen en accessoires die bij een normale en onmiddellijke bewoning en gebruik van pas 
komen. Al die zaken zijn opgenomen in een inventaris die aan de huurder overhandigd wordt (bijlage I). Het goed wordt proper 
en hygiënisch overgedragen. De meubels en diensten bevinden zich in goede staat en alle apparatuur werkt. 

 
2. HUURPERIODE: de huurperiode van het goed waar in de vorige alinea naar verwezen wordt, begint op  / /  

vanaf 17.00 u. en eindigt op  / /  vóór 12.00 u. 
 

Zodra de huurperiode afgelopen is, verplicht de huurder zich ertoe de plek te verlaten en de sleutels aan een werkgever van 
Exclusive te geven. De huurder laat het eigendom achter zoals hij het bij zijn aankomst heeft aangetroffen. 
 
De huurder mag in geen enkel geval langer dan overeengekomen in het goed blijven. Wanneer hij dat wel doet, moet hij per 
extra dag dat het goed bewoond is een vergoeding van driemaal de maximumprijs betalen. 

 
3. PRIJS EN KOSTEN: de totale huurprijs van het goed bedraagt €   , kosten en belastingen inbegrepen (indien 

verschillend voorgesteld in onze oferte (bv electrische consumptie,...)). 
 
4. BETALINGSWIJZE: bij de ondertekening van deze overeenkomst vindt met de uitdrukkelijke toestemming van beide partijen de 

storting van een waarborgsom van €    plaats. Die betaling wordt afgetrokken van de totaalprijs van de huur op de dag 
dat de huurder de sleutels in ontvangst neemt. De overeenkomst is pas geldig na die betaling. De huurder moet het bedrag op 
de volgende bankrekening storten. De kosten van die overschrijving zijn daarbij steeds voor zijn rekening.  

 
Naam bank    : Banco de Sabadell CAM 
Vestiging    : SOLBANK El Campello: calle San Bartolomé 16 - 03560 El Campello (Alicante) 
Rekeningnummer  : 0081 0679 99 0001145819 
Swift-nummer  : BSAB ES BB 
IBAN-nummer  : ES3700810679990001145819 
Naam rekeninghouder : Exclusive Estates S.L., c/ San Bartolomé, 20 (bajo), CP. 03560 El Campello  
Mededeling   : uw naam, de code van het eigendom en de huurperiode (bv.: Peeters, 34, 12-26 juli) 
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Reservado para la empresa explotadora 

WELKOM 

tel contacto: 

talón Fianza: € efectivo tarjeta 

/ 

€ 

ref# 

trf bancaria 

pagado si no 

/ : 

/ : / 

: 

: 

IN 

OUT 

PAX   A E 

PAX   A E 

ETA : 

EXCLUSIVE DE HUURDER 

X 



HUUROVEREENKOMST VAKANTIEVERBLIJF 
 
De resterende som, die €    bedraagt, wordt op de dag dat de huurperiode van start gaat cash betaald in het 
kantoor van Exclusive waar ook de sleutels overhandigd worden. De resterende som kan echter ook via een voorafgaande 
overschrijving betaald worden, of wel met crediet kaart VISA of Mastercard (kost van 1,5% toegevoegd). 
 

5. ANNULERING VAN DE RESERVATIE: wanneer de reservatie geannuleerd wordt, betaalt Exclusive de huurder de van tevoren 
ontvangen waarborg terug. Exclusive houdt echter wel een schadevergoeding in van: 

50% van de waarborg wanneer de annulering meer dan 30 dagen voor het begin van de huurperiode plaatsvindt; 
100% van de waarborg wanneer de annulering minder dan 30 dagen voor het begin van de huurperiode plaatsvindt. 

  
6. VERLIES VAN DE RESERVATIE EN WAARBORG: wanneer het goed 48 uur na de eerste dag van de huurperiode voorzien in de 

overeenkomst nog steeds niet bezet is, wordt de overeenkomst als nietig en onbestaande beschouwd. Exclusive zal de waarborg 
in dat geval bij wijze van schadevergoeding volledig voor zich houden. Dit alles geldt niet wanneer de huurder Exclusive op de 
hoogte heeft gebracht van zijn vertraagde aankomst.  

 
7. WAARBORG VOOR VERLIES OF BESCHADIGING VAN APPARATUUR: de huurwaarborg die, met de toestemming van  beide 

partijen, dient om elk verlies of elke beschadiging van het goed, de meubels, de voorzieningen en de accessoires toe te schrijven 
aan de huurder te dekken, is bilateraal vastgelegd op een bedrag van €    .  
 
De huurder overhandigt die huurwaarborg aan Exclusive op het moment dat hij de sleutels krijgt. Dat kan cash of via creditcard. 
 
Zodra de huurder het vakantieverblijf verlaat en de sleutels aan Exclusive teruggeeft , krijgt hij zijn huurwaarborg terug. Dat 
gebeurt echter pas nadat gecontroleerd is of het goed netjes is achtergelaten en de volledige inventaris aanwezig is. Schade die 
toe te schrijven is aan de huurder wordt van de waarborg afgehouden. 

 
8. VERBOD: de huurder mag in geen enkel geval: 

a. meubels van buitenaf in het eigendom plaatsen of herstellingen uitvoeren, hoe klein ze ook zijn, zonder de uitdrukkelijke 
voorafgaande toestemming van Exclusive; 

b. kamers verhuren of het goed voor andere doeleinden dan de doeleinden vastgelegd in deze overeenkomst gebruiken; 
c. ontplofbare of ontvlambare substanties mee naar binnen nemen. Ook andere zaken die schade kunnen toebrengen of de 

buren of andere bewoners van het gebouw kunnen storen, zijn verboden; 
d. een activiteit uitoefenen die indruist tegen de zeden en gewoonten, hygiëne en publieke orde. Hij mag evenmin de rust 

van de buren in het gebouw verstoren; 
e. meer mensen in het eigendom herbergen dan het maximum toegelaten aantal zoals vastgelegd in deze overeenkomst (zie 

artikel 1);  
f. huisdieren meenemen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Exclusive; 
g. het betreffende eigendom onderverhuren; 
h. tussen 00.00 u. en 08.00 u. geluidshinder veroorzaken die de rust van de buren kan verstoren. 

 
9. UITZETTING: de partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Exclusive, wanneer zij dat nodig acht, de hulp van de politie of de 

bevoegde gerechtelijke autoriteiten mag inroepen om de huurder onmiddellijk uit het verblijf te zetten wanneer die laatste de 
hierboven vermelde verbodsbepalingen niet respecteert, en dan vooral wanneer hij tussen de tijden vastgelegd in artikel 8.h 
geluidshinder veroorzaakt die de rust van de buren verstoort. 

 
10. TOEPASBARE WETGEVING: De partijen moeten de bepalingen in deze overeenkomst respecteren. Voor alles wat niet 

uitdrukkelijk in de bovenstaande overeenkomst staat vermeld, moeten ze zich aan de wettelijke bepalingen van decreet 30/1993 
van 8 maart van de Regering van Valencia houden. Dat decreet heeft betrekking op vakantieverblijven. 

 
In overeenstemming met wat hierboven is vastgelegd, verklaart elke partij deze huurovereenkomst van twee pagina’s te hebben 
gelezen en goedgekeurd. De partijen ondertekenen deze overeenkomst die in tweevoud is opgesteld ter goedkeuring en verklaren 
elk hun kopie te hebben ontvangen. 
 
Gelieve boven uw handtekening voluit “gelezen en goedgekeurd” te schrijven. 
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EXCLUSIVE DE HUURDER 

X 



HUUROVEREENKOMST VAKANTIEVERBLIJF 
U MOET OP DE DAG VAN VERTREK HET EIGENDOM VERLATEN 

VÓÓR 12.00 U 
 

SCHOONMAAK DIENST IS NIET VERPLICHT. INDIEN TOCH GEWENST, GELDEN 
ALSNOG DE PUNTEN 3, 4, 5, 6, 7 HIERONDER VERMELD  

 

Hoe bereid ik mijn vertrek het beste voor?  

Hier is een geheugensteuntje om tijd en geld te besparen. 

 

U moet het eigendom achterlaten precies zoals u het bij uw aankomst heeft aangetroffen ... 
 
1. Vervang voor zover als mogelijk alle zaken die tijdens uw verblijf gebroken of zwaar beschadigd zijn. Licht 

Exclusive daar de dag van uw vertrek onmiddellijk over in. 
2. Breng ons zodra u aankomt onmiddellijk op de hoogte van zaken die stuk zijn. 

3. Zet alle voorwerpen en meubels terug op hun oorspronkelijke plek en verlucht het verblijf. 
4. De koelkast moet volledig leeg zijn. 
5. Maak alle vuilnisbakken leeg en breng de vuilniszakken weg. 
6. Ruim de keuken op en doe de afwas. 
7. Doe al de gebruikte lakens en handdoeken in één groot laken en knoop de 4 hoeken samen tot een pakje. 
8. Het wassen van 1 paar beddengoed per bed, 1 badhanddoek en 1 kleine handdoek per persoon is in de prijs 

inbegrepen. Wanneer er meer zaken gewassen moeten worden, houden we €2 per stuk in van de garantie. 

9. Tenzij u om een schoonmaakdienst heeft gevraagd moet u aan het einde van uw verblijf het huis en vooral de 

keuken, de badkamer en de vloer volledig stofzuigen en dweilen.   
 
 
 
 
 

VERGEET NIET ONS UW UUR VAN VERTREK TE LATEN WETEN  
OP HET NUMMER 965 635 330  

Het uur waarop u kunt uitchecken hangt af van 

hoeveel klanten er die dag vertrekken. 
Hoe eerder u belt om het uur waarop u wilt uitchecken 

vast te leggen, hoe eerder u geholpen wordt. 
 
Opmerking: 
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gelezen en goedgekeurd, DE HUURDER 

X 

O> 

O> 

TERUGBETALING VAN DE HUURWAARBORG 

bedrag: 

Ruimte voorbehouden voor de onderneming 

€ 

kaart 

cash 

cheque 

dag / / 

Ik verklaar dat mijn huurwaarborg is terugbetaald  

handtekening van de HUURDER 

kaart #1 

ELECTRISCHE CONSUMPTIE 

kaart #2 

overschrijf 

I> 

d
a
g
 

€/Kw/h X , 

€ 
I> 

n
a
c
h
t 

€/Kw/h X , 

€ 

transactie #1 

transactie #2 

Gereserveerd voor de makelaar 

/ 

ref# 

/ 

klant: 

/ 



ONTVANGSTBEWIJS 

 
 

EXCLUSIVE RENTALS MET REGISTRATIENUMMER B-54081997 VERKLAART 
TE HEBBEN ONTVANGEN 

handtekening van EXCLUSIVE  

EEN BEDRAG VAN 

OP DATUM / / 

VAN 

ALS HUURWAARBORG VOOR HET EIGENDOM MET REFERENTIE: 

CODE GOED: 

NAAM GOED: 

BETALINGSWIJZE cheque cash creditcard 

El Campello Rentals is een commercieel merk van Exclusive Estates S.L. 

en geregistreerd onder het nummer: EEAT-467-A  | CIF B-54081997 
Pagina 4 van 4 

NOODGEVAL: 965 63 53 30 | 687 40 14 29 (laat boodschap achter) 

(enkel Spaanse banken) 

W W W . E L  C A M P E L L O  R E N T A L S . C O M  

overschrijving 


