HUUROVEREENKOMST
Ondergetekenden verklaren deze huurovereenkomst te zijn aangegaan met betrekking tot de vakantiewoning,
genaamd ANCIENNE ECOLE DU VILLARD,
gelegen in LE VILLARD, 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT in FRANKRIJK.
Op deze overeenkomst zijn de voorwaarden en bepalingen van toepassing zoals gesteld in het document ‘Huurvoorwaarden’. Dit document is in te zien op onze website www.gite-en-chartreuse.com
Naam en adres van de verhuurder:
SARL ANCIENNE ECOLE DU VILLARD wordt vertegenwoordigd door:
dhr. Frank de Jong en/of dhr. Johan Verstappen
Le Villard
73670 Saint Pierre d’Entremont
Telefoon: 00 33 479 262 230
Mobiele telefoon: 00 31 630 622 623
E-mail: info@gite-en-chartreuse.com
De velden met een * zijn verplichte invulvelden.
De huurder of contactpersoon is tevens degene aan wie de factuur en de nodige informatie wordt gezonden. Alle persoonsgegevens, dus ook de eerste voornaam, precies invullen zoals vermeld in uw paspoort of op uw identiteitskaart.
Gegevens huurder/contactpersoon:

aanhef *

de heer

mevrouw

achternaam zoals in paspoort *
voorletter(s) *
eerste voornaam zoals in paspoort *
geboortedatum *
straat en huisnummer *
postcode *
woonplaats *
land *
telefoon overdag *
telefoon ‘s avonds
telefoon mobiel *
telefoon mobiel tijdens vakantie *
(voor noodgevallen)
e-mail *
Bovenstaande huurder/contactpersoon wil Ancienne Ecole du Villard boeken:

totaal aantal personen *
totaal aantal kamers *
beddengoed en handdoeken *

nemen we zelf mee

willen we huren (zie elders voor de prijs)

Huurperiode (Altijd van zaterdag tot zaterdag)

datum ingang huur *

datum einde huur *

Geef aan welke kamer(s) u wenst *

Mont Blanc

ja

indien ja, aantal personen

1

indien twee personen

twee aparte bedden

Annapurna

ja

indien ja, aantal personen

1

indien twee personen

twee aparte bedden

Ararat

ja

indien ja, aantal personen

1

indien twee personen

twee aparte bedden

McKinley

ja

indien ja, aantal personen

1

indien twee personen

twee aparte bedden

Kilimanjaro

ja

indien ja, aantal personen

1

indien twee personen

twee aparte bedden

indien drie personen

drie aparte bedden

lits-jumeaux + een apart bed

indien vier personen

vier aparte bedden

lits-jumeaux + twee aparte bedden

nee
2
lits-jumeaux

nee
2
lits-jumeaux

nee
2
lits-jumeaux

nee
2
lits-jumeaux

nee
2

3

4
lits-jumeaux

twee keer lits-jumeaux

Huursom (alle bedragen in euro) *

huurprijs
beddengoed/handdoeken (indien van toepassing)
borgsom

€ 500

totaal
Verhurende en hurende partij verklaren:
• deze overeenkomst naar waarheid te hebben ingevuld
• akkoord te gaan met alle bepalingen in het document ‘Huurvoorwaarden’ op www.gite-en-chartreuse.com
handtekening verhuurder,

handtekening huurder,

plaats:

plaats:

datum:

datum:

Wij verzoeken u een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van deze huurovereenkomst op te sturen naar:
SARL Ancienne Ecole du Villard
Le Villard
73670 St. Pierre d’Entremont
France

