
Huurvoorwaarden Stadslogement Kleindiep Dokkum 

Huurovereenkomst 

De huurovereenkomst gaat in nadat de verhuurder de reservering heeft bevestigd. 

Betaling 

Na reservering ontvangt de gast per mail een bevestiging van de huur, met daarin de 

factuur en betalingsvoorwaarden. 

De gast wordt verzocht binnen 2 weken na de huurbevestiging een aanbetaling te doen 

van 20% van de huursom. 

De totaal overeengekomen huursom dient uiterlijk 3 weken voor ingang van de 

huurtermijn te worden voldaan. 

Indien de gast de betalingsverplichting niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan 

vervalt het recht op reservering. 

Annuleringsvoorwaarden 

Annulering van de boeking is kosteloos tot twee weken voor aanvang van de 

huurtermijn. Indien later wordt geannuleerd of in geval van niet op komen dagen (no-

show) wordt 75% van de huursom in rekening gebracht. 

We raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. 

Maximaal aantal personen 

Het maximaal aantal personen dat in het logement mag overnachten staat in de 

reserveringsbevestiging vermeld. Hiervan mag niet worden afgeweken. 

Vroegtijdig vertrek 

De gast is bij vroegtijdig vertrek de volledige huursom verschuldigd. 

 

Borg 

Naast de huursom kan de verhuurder de gast een borg voor schade en/of verlies van  

€ 100,-- per logement in rekening brengen. Bij geen schade en/of verlies wordt deze 

borg binnen veertien dagen na afloop van de huurperiode gerestitueerd. 

 

Huisregels Stadslogement Kleindiep Dokkum 

 

Huisdieren 

Huisdieren zijn niet toegestaan. 

Roken 

Het is niet toegestaan om te roken in het logement. 

Bij vertrek 

De gast dient bij vertrek het logement bezemschoon achter te laten (vaatwasser leeg, 

beddengoed afhalen, keuken/koelkast schoon, vuilnis in container) 

De gast dient de sleutels af te leveren conform de met verhuurder gemaakte afspraak. 



Calamiteiten 

Bij calamiteiten, schade of verlies dient de gast contact op te nemen met de verhuurder. 

 

Parkeren 

In  de straat waar het logement staat is het van maandag t/m zaterdag van 11.00 – 

18.00 uur en vrijdag tot 21.00 uur betaald parkeren. Parkeren op de 

randparkeerplaatsen is gratis. Deze bevinden zich op loopafstand van het logement. U 

krijgt bij de huurbevestiging een overzichtskaartje met alle parkeervoorzieningen. 

Daarnaast ligt er een overzichtskaartje in het logement. 


