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HUURVOORWAARDEN ERFGOEDLOGIES DE KORENSPIEKER 
 
 
Ontvangst en werkwijze 
De recreatiewoning is privébezit en wordt in eigen beheer verhuurd. De verhuurder wil de verhuur en 
diensten zo professioneel mogelijk uitvoeren. 
Gedurende uw verblijf staat De Korenspieker geheel tot uw beschikking, inclusief het terras aan de 
achterzijde. U kunt naast de woning parkeren. Gedurende uw verblijf krijgt u alle privacy en indien u 
wenst is de eigenaar nabij en aanspreek- en bereikbaar. De woning is onderdeel van het erf van het 
landgoed en boerderij De Ravenhorst. U verblijft in de nabijheid van de vaste bewoners en hun 
(huis)dieren. 
Bij aankomst heet de eigenaar van De Ravenhorst u welkom. U ontvangt de sleutel en een rondleiding 
in De Korenspieker. Voor u liggen de benodigde telefoonnummers en namen van contactpersonen 
klaar, met een overzicht van handige adressen en activiteiten in de omgeving en natuurlijk een goed 
gevulde koelkast voor een gastvrije ontvangst. 
 
Ongeschikt voor mindervaliden en kinderen 
Door de open trappen is de woning ongeschikt voor mindervaliden en onveilig voor kinderen. 
 
Geen huisdieren en rookvrij 
Sinds 2011 ontvangen wij graag al onze gasten in een mooie, luxe en frisse woning. Om dat te 
kunnen garanderen zijn huisdieren en roken in De Korenspieker verboden. 
 
Boeking en aanbetaling 
Binnen 2 weken na uw reservering ontvangt u een bevestiging voor de betreffende periode en een 
factuur voor 25% aanbetaling van het huurbedrag, exclusief de verplichte schoonmaakkosten en 
borgsom. Na aanbetaling is uw boeking definitief. De woning is geschikt voor maximaal 4 personen. 
 
Schoonmaak en faciliteiten 
Tijdens uw verblijf staat De Korenspieker geheel tot uw beschikking. De bedden staan opgemaakt 
voor uw klaar en in de woning zijn (reserve) bedde- en linnengoed, badhanddoeken en badjassen 
ruim aanwezig. Evenals een strijkplank met stoomstrijkijzer. 
Als u wenst, kunt u zelf gebruik maken van de aanwezige wasmachine en condensdroger (met 
gebruiksaanwijzing). Natuurlijk bevat de complete keuken een vaatwasmachine.  
 
Sleutel 
Bij aankomst ontvangt u de sleutel van De Korenspieker. Mocht u deze onverhoopt verliezen of 
kwijtraken, dan brengt de verhuurder u de vervangingswaarde in rekening. 
 
Gratis gebruik fietsen en poles 
Er staan vier fietsen en meerdere sets poles voor Nordic Walking voor u klaar. U kunt hier tijdens uw 
verblijf onbeperkt gebruik van maken. 
  
Parkeren en veilige stalling van uw fietsen 
Tijdens uw verblijf in de recreatiewoning kunt u uw auto(‘s) naast De Korenspieker parkeren. 
Eventuele meegebrachte fietsen kunnen worden gestald in een nabijgelegen afgesloten ruimte. 
                

Prijzen en aankomst- en vertrektijden 
De prijs van de huur van de recreatiewoning is gebaseerd op een verblijf van een weekend  
(3 overnachtingen), een mid-week (4 overnachten) of een gehele week (7 overnachtingen).  
De aankomsttijd is vanaf 15:00 uur op de betreffende aankomstdag. De vertrektijd is voor 11:00 uur 
van de betreffende vertrekdag. Van deze tijden kan na overleg vooraf worden afgeweken. 
De prijs is inclusief gebruik van water en elektriciteit en gebruik van alle aanwezige faciliteiten. De 
kosten van de eindschoonmaak (á € 50,-) worden apart verrekend. 
 
Betaling 
U betaalt 25% van de huursom aan, exclusief de schoonmaakkosten. Te betalen uiterlijk 2 weken na 
reservering. Na ontvangst van deze betaling is uw boeking definitief. 
Het resterende bedrag, 75% van de huursom, plus de schoonmaakkosten (á € 50,-) betaalt u uiterlijk 3 
weken voor de huurperiode. 
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Annulering 
U geeft uw eventuele annulering telefonisch én schriftelijk door aan de verhuurder. Wij adviseren u 
een annuleringsverzekering af te sluiten op het moment van reservering. Ook bij het afwezig zijn van 
een dergelijke verzekering blijft de huurder aansprakelijk voor de huursom bij annulering. 
Bij annulering bent u de volgende bedragen verschuldigd: 

1. Bij annulering van de boeking tot 7 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de 
huursom. 

2. Bij annulering vanaf 7 dagen tot de dag van aankomst: 75% van de huursom. 
De verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder ingebrekestelling of 
tussenkomst van de rechter en/of arbiter, indien bij aanvang van de huurperiode de volle huursom niet 
is voldaan op het overeengekomen tijdstip. 
 
Klachten 
Mocht u ondanks al onze voorzorgsmaatregelen klachten hebben, neemt u dan telefonisch of 
persoonlijk contact op met de verhuurder. 
 
Aansprakelijkheid 
Van onze huurders verwachten we en is onze ervaring, dat zij De Korenspieker correct gebruiken en 
netjes en schoon bewonen. In geval van schade aan de woning of inventaris, bent u als huurder 
daarvoor aansprakelijk. Tenzij u aannemelijk kunt maken dat deze niet aan u en uw gezinsleden of 
gasten kan worden toegerekend. Een eventueel schadebedrag wordt aan u in rekening gebracht. 
 
De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding 
bestaat uit hoofde van gemaakte kosten voor een reis- en/of annuleringsverzekering. 
  
De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade aan persoonlijke 
bezittingen of personen en ongemakken voortkomende uit wijzigingen, verandering van situatie, 
inventaris of overmachtsituaties. 

 
Maximaal vier volwassenen 
De Korenspieker is voor gebruik van maximaal vier volwassenen. U geeft bij reservering het aantal 
gasten en hun namen en gegevens (naam, adres, geboortedatum) schriftelijk door. De (hoofd)huurder 
geeft daarbij een kopie van een geldig identiteitsbewijs.  
Wijzigt het aantal gasten, meldt u dat dan uiterlijk 24 uur vóór uw aankomst aan De Ravenhorst.  
Meldt u ook logés die slechts enkele nachten blijven. U kunt dat doorbellen aan verhuurder.  
Het is zonder toestemming van de verhuurder vooraf nooit toegestaan met meer dan het aantal 
opgegeven personen van de recreatiewoning gebruik te maken.  
 
Nederlands recht 
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen komen overeen dat een 
eventueel geschil wordt voorgelegd aan de Nederlands bevoegde rechter. 


