Versturen

Print Formulier
Villa Shanti
Jl. Lotus M14
Dencarik, Bali
Indonesië
81152
Phone: (+62)81337958364
Fax: (+31)842287877
www.bali-beach-villa.com

HUUROVEREENKOMST VILLA SHANTI
Datum

Overeenkomst voor de (ver)huur van een vakantieverblijf op Bali (Indonesië). Lees de overeenkomst goed door en teken
daarna pas. De gegevens zoals vastgelegd in de overeenkomst zullen tussen partijen bindend zijn.
1. Partijen:
I. Verhuurder:

II. Huurder:

Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

Plaats:

Plaats:

Postcode:

Postcode:

Telefoonnr:

Telefoonnr:

E-mail:

E-mail:

Ondergetekenden: I. verhuurders van het vakantieverblijf - hierna te noemen verhuurder - en II. huurder van het vakantieverblijf
- hierna te noemen huurder - verklaren deze huurovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen en
voorwaarden.
2. Huur en verhuur
Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur van het vakantieverblijf `Villa Shanti' gelegen aan de Jalan Lotus
M14 te Dencarik, Bali (Indonesië), de Villa mag worden gebruikt door maximaal
Personen
De huur en verhuur omvat tevens de bij de Villa behorende inventaris.
Het maximale bezettingsaantal mag - tenzij schriftelijk anders is overeengekomen - niet overschreden worden.
3. Huurperiode

De huurperiode gaat in op: (dag van aankomst)
vanaf 16.00 uur:
En eindigt op: (dag van vertrek)
tot 11.00 uur:

4. Huurprijs
De totale huurprijs voor de overeengekomen huurperiode: : €
Bedrag in letters:

zegge :

Vooruit betaling (30% van de huurprijs)

:€

Restant betaling (70% van de huurprijs)

:€

Restant betaling te voldoen voor

:

Aantal personen

:

5. Betaling
a. Betalingen dienen te geschieden door overmaking op rekeningnummer:

Postbank/ ING 3909025 t.n.v. T van de Beek e/o M. E. van Adrichem te Beuningen
IBAN: NL43 INGB 0003909025
BIC / Swift code: INGBNL2A
Adres bank:
Postbank NV
Postbus 1800
1000 BV Amsterdam
The Netherlands
Onder vermelding van

:

Of een Paypal betaling aan info@standart.nl (al dan niet d.m.v. betaalverzoek), echter wordt de totale
huurprijs vermeerderd met 3,4% kosten.
b. De vooruitbetaling, 30% van de totale huurprijs, dient binnen 10 dagen na datum waarop huurder deze huurovereenkomst
heeft ontvangen, door huurder aan verhuurder te worden voldaan.

c. De restantbetaling, 70% van de totale huurprijs, dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van de huurperiode door huurder aan
verhuurder te worden voldaan.
d. Na het verstrijken van de genoemde betalingstermijnen is huurder in verzuim.
6. Overige bepalingen en voorwaarden
Huurder verklaart een exemplaar van de overige bepalingen en voorwaarden ontvangen te hebben. Door ondertekening van
deze huurovereenkomst verklaart huurder voorts kennis genomen te hebben van de inhoud van bedoelde voorwaarden en
bepalingen en daarmee akkoord te gaan.
7. Ondertekening
Aldus overeengekomen en ondertekend:
Datum

Handtekening
huurder:

Handtekening
verhuurder:

