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Huisreglement   
Vakantiewoningen “Yn de Hameye” & “Even Bykomme” 
 
Wat leuk dat u heeft gekozen voor een verblijf in een van onze vakantiewoningen. 
Voor uw en ons gemak, maken wij vooraf graag nog een aantal afspraken. 
 
Middels de bevestiging van de door u gemaakte boeking en/of toetreding van onze accommodaties gaat u 
akkoord met het huisreglement van de Familie Visser (eigenaren) Heereweg 2, 9166SE Schiermonnikoog 
U dient zelf alle gasten van uw gezelschap van het huisreglement op de hoogte te brengen. 
 
De vakantiewoningen in het dorp kunt u betreden vanaf 15:00 uur. 
De deur van de woning is bij aankomst los. 
Uitcheck is voor 10:00 uur.  
Komt u eerder, dan kunt u de bagage neerzetten in de accommodatie (op eigen verantwoording). 
Wilt u graag later uitchecken, vraag naar de mogelijkheden via onderstaande gegevens. 
 
Wijzigingen 
Geeft u na ontvangst van deze bevestiging wijzigingen door, dan brengen wij voor het verzenden van een 
nieuwe bevestiging € 15,00 administratiekosten in rekening. 
 
Accommodatie en naleving van het huisreglement 
Het toetreden van de accommodaties is op eigen verantwoording.  
Bij schade, letsel of klachten over (de staat van) de woning of inventaris verzoeken wij u telefonisch 
contact op te nemen via 06-45280702.  
 
De eigenaar behoudt zich ten alle tijde het recht tot toetreding van de accommodatie en tot uitzetting bij 
onbehoorlijk gedrag/het niet naleven van het huisreglement;  
Bij voortijdig vertrek uit eigen overweging zowel uitzetting wordt geen restitutie verleend.   
 
Eindschoonmaak: 
Bij vertrek dient u de accommodatie schoon en opgeruimd achter te laten. 
-Prullenbakken legen 
-Vuilnis deponeren in ondergrondse container ( Even Bykomme) 
-Vuilnis plaatsen in de groene container ( Yn de Hameye )  
-Stofzuigen  
-Dweilen 
 -Vaatwasser legen/ afwas opruimen  
-Bedlinnen afhalen en onder de trap plaatsen in kussensloop. 
 
 
Onze facilitair medewerkster controleert bij de schoonmaakwissel alle bovenstaande aandachtspunten en 
de staat van de woning. Is een van de punten niet in orde, is er schade of is de woning niet naar behoren 
achtergelaten, dan wordt dit in mindering gebracht op uw borg of ontvangt u hiervoor een factuur.  
Hierbij is geen overleg mogelijk. 
Borgteruggaaf geschied binnen 14 werkdagen na vertrek. 
 
Borg  
Per vakantiewoning bedraagt de borg € 100,00. 
Deze dient u minimaal 14 dagen voor aankomst per bank te voldoen via het I-dealsysteem.  
 
Bij aankomst 
Wij verzoeken u vriendelijk de accommodatie en inventaris bij aankomst te controleren op gebreken. 
Treft u ongeregeldheden of schade aan, dan kunt u dit alleen op de dag van aankomst aan ons doorgeven. 
Bent u hierbij in gebreke, dan kan dit vervolgens op u verhaald worden.  
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Schade 
Mocht er tijdens uw verblijf onverhoopt iets stuk gaan, dan dient u dit direct te melden.  
Schade en/of het ontbreken van spullen kan vervolgens in rekening worden gebracht en/of worden 
verrekend met de borg. Bij opzettelijk toegebrachte schade wordt altijd aangifte gedaan. 
 
Diefstal/verlies 
Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. 
Gevonden voorwerpen worden niet opgestuurd. 
 
Honden 
Honden zijn in de vakantiewoningen niet toegestaan. 
 
Inventaris: 
Koffiezetapparaat filter 4, waterkoker, pannen, borden, bestek, bekers, glaswerk, keukengerei. 
Schoonmaakset: deze vindt u bij aankomst in de woning. 
Bevat: Vaatdoek, schuurspons, lucifers, afvalzak, pedaalemmerzak, afwasborstel,  
eco afwasmiddel ( 20 ml ) en een gewassen theedoek. 
 
“Even Bykomme” is voorzien van een vaatwasser, hiervoor zelf tabletten meenemen. 
“Yn de Hameye” is voorzien van een wasmachine, hiervoor zelf wasmiddel meenemen. 
 
Bedlinnen 
Huurlinnen is inbegrepen bij uw reservering. 
Standaard wordt er 1x2persoons huurlinnen en 2x1persoons huurlinnen neergelegd op de bedden. 
Extra linnen is te huur via 06-45280702. 
Wij verhuren geen badlinnen. 
 
Kinderstoel/campingbedje 
Per woning is er 1 kinderstoel en 1 kinderbedje aanwezig. 
Wilt u er graag 1 bij, laat het ons dan tijdig weten. 
In het kinderbedje ligt een matras, bedlinnen hiervoor graag zelf meenemen. 
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In geval van annulering: 
 
 
Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op alle boekingen in onze kampeerboerderij, 
appartementen, mini-camping en vakantiewoningen met de aankomstdatum na 1 juni 2020.   
 
Voordat u een reservering plaatst: 
Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. 
Door de eigenaar wordt geen restitutie verleend bij annulering. 
 
Annuleren is alleen telefonisch mogelijk op 06-45280702. 
 
Annuleren is kosteloos mogelijk tot de door de eigenaar vastgestelde datum van eerste aanbetaling. 
(Deze staat onderaan op uw factuur.) Dit is binnen 14 dagen na reservering. 
Bij annulering voor de datum van eerste aanbetaling bent u € 15,00 administratiekosten verplicht. 
Deze dient u binnen 7 werkdagen na annulering te voldoen. 
 
Op en na de datum van eerste aanbetaling geldt een wettelijke betalingsplicht. 
Annuleert u na de datum van eerste aanbetaling dan bent u de eigenaar de eerste aanbetaling 
verschuldigd. 
  
Bij annulering na het voldoen van de eerste aanbetaling, raakt u de eerste aanbetaling kwijt. 
Hiervoor kunt u geen tegoeden krijgen en boekingen kunnen ook niet omgeboekt worden met (behoud 
van) tegoeden.    
De eigenaar verleent geen restitutie van de eerste aanbetaling. 
  
Op en na de datum van tweede aanbetaling geldt ook een wettelijke betalingsplicht. 
Annuleert u op of na deze datum, dan bent u de eigenaar beide deelbetalingen (lees: het gehele bedrag) 
verschuldigd.  
Ook voor de tweede betaling kunt u geen tegoeden krijgen, of omboeken met (behoud van) tegoeden. 
Annuleert u na de datum van de tweede aanbetaling dan bent u de eigenaar de tweede aanbetaling 
verschuldigd.  
 
Borg wordt bij annulering altijd teruggestort. 
 
Let op: ook in geval van Covid 19 kunt u niet kosteloos annuleren of omboeken. 
Dit kunt u alleen regelen via uw eigen annuleringsverzekering. 
 
Annuleren door de eigenaar: 
De eigenaar behoudt zich het recht boekingen te annuleren bij overmacht en uitzonderlijke gevallen. 
( Ziekte, overlijden en/of uitzonderlijke omstandigheden ). 
Ook voor dergelijke gevallen dient u zelf uw annuleringsverzekering te benaderen. 
Hierbij kan door gasten geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. 
Ook in dat geval wordt er geen restitutie gedaan van (deel-)betalingen. 
Bij annulering door de eigenaar wordt u tijdig op de hoogte gebracht.  
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