
alg voorwaarden
Voorwaarden: De eigenaar van De Vierde Kolonie is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal (geld inbegrepen), 
beschadigingen van eigendommen en schade of letsel berokkend aan haar cliënten, door welke oorzaak dan ook. Het 
staat de eigenaar van De Vierde Kolonie vrij om de huurder en/of diens meereizende voorschriften ter hand te stel-
len over het gebruik van de accommodatie en al hetgeen daarbij behoort. Tijdens je verblijf ben je aansprakelijk voor 
door toedoen van je en/of je meereizende toegebrachte schade aan de vakantieaccommodatie, de inrichting en alle 
zaken welke bij het gehuurde behoren. Tot de meereizende behoort eenieder die deel uitmaakt van het reisgenoot-
schap, dan wel anderszins tot de kring van de huurder gerekend dient te worden. Derhalve is het zéér belangrijk dat 
je over een geldige WA verzekering en reisverzekering beschikt. Indien de schade niet met de eigenaar van De Vierde 
Kolonie is afgewikkeld, is deze gerechtigd de huurder aansprakelijk te stellen voor de geleden en te lijden schade. Alle 
hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de op de boekingsbevestiging genoemde huurder. Degene die 
de reis boekt voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. Ten aanzien 
van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend. Evidente 
fouten of vergissingen op onze websites binden De Vierde Kolonie niet. Voor de juistheid van door derden verstrekt 
en/of samengesteld foldermateriaal of foto’s is De Vierde Kolonie niet verantwoordelijk.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor zover de huurder eventuele schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een 
verzekering, zoals bijvoorbeeld een reisverzekering of annuleringsverzekering. 
De aansprakelijkheid voor schade en kosten die de huurder in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf mocht lijden, 
wordt uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van verhuurder. 
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de verhuurder voor an-
dere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de huurder beperkt tot ten hoogste driemaal de huursom, tenzij 
sprake is van opzet of grove schuld van de verhuurder.
De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprake-
lijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. 
Wij raden je dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortko-
mingen. Indien je schade of gebreken constateert, meld dit dan direct bij ons.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke 
aard ook, tijdens of tengenvolge van het verblijf in onze vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaar-
den geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, 
het niet of deels niet functioneren van internet.
De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, 
dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door 
huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huur-
der worden terugbetaald.
De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opge-
legd, worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek 
van autoriteiten/auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houden-
de met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.
Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning 
schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.


