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Huurvoorwaarden accommodaties bij Zonneveld Alpaca’s. 

Eigenaar 

Dhr. T. Geelen, die de huisjes ter verhuur heeft aangeboden, verder te noemen “eigenaar” van de huisjes 

op  Zonneveld Alpaca’s, handelend uit naam van De Waard & Geelen vof. 

 

Huurder 

Een natuurlijk persoon die een tijdelijke huurovereenkomst voor het gebruik van een huisje aangaat. 

 

Aansprakelijkheid 

Eigenaar is niet aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan door brand, lekkage, ongeval of welke 

oorzaak dan ook, aan huurder, diens medehuurders en/of eigendommen.  

Indien de eigenaar door overmacht gedwongen is een huurcontract te annuleren, is de eigenaar op 

generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal volledige restitutie van het aan de 

eigenaar betaalde bedrag plaatsvinden.  

Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vakantieobject, inventaris en/of meubilair, die tijdens 

de huurperiode ontstaat, door hem of zijn medehuurder(s). Dit wordt voor rekening van de huurder 

hersteld.  

Fouten of vergissingen in het verhuurprogramma van Zonneveld Alpaca’s kunnen de eigenaar niet 

binden. 

Aanbiedingen, prijzen en tarieven 

Aanbiedingen van de eigenaar zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse 

wijzigingen. Alle vermeldingen op de website www.zonneveldalpacas.nl en eventuele andere schriftelijke 

uitingen worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van 

tussentijdse aanpassingen. Zonneveld Alpaca’s is niet aan kennelijke fouten en omissies in haar website 

en eventuele schriftelijke uitingen gebonden. De huurder wordt geacht kennis te hebben genomen van 

de omschrijving van het huisje door eigenaar op de website en wenst geen nadere omschrijving te 

verlangen. Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting maar exclusief kosten van annuleringsverzekering- 

en/of reisverzekering en andere kosten. Een annulerings-/reisverzekering dient huurder indien gewenst 

zelf af te sluiten. Eventuele bijkomende kosten zoals bv kosten voor vanwege de overheid vastgestelde 

vergoedingen worden apart vermeld. 

Zodra de eigenaren een opdracht tot reservering hebben ontvangen, telefonisch, via de webshop of 

schriftelijk, ontvangt u een factuur van uw reservering. De eigenaar heeft te allen tijde het recht een 

boeking indien sprake is van prijsfouten of bezettingsfouten in de website, niet te accepteren. Door de 

eigenaar gestuurde facturen en eventuele andere schriftelijke bescheiden bevatten alle relevante 

gegevens voor het verblijf in het geboekte huisje. 

Wanneer u een reservering maakt voor een verblijf bij Zonneveld Alpaca’s, dient u als huurder tijdens 

het verblijf zelf aanwezig te zijn. Zonneveld Alpaca’s is een vakantieboerderij exclusief voor toeristen en 

niet voor werklieden. 

In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de huurder zich 

om na ontvangst van de factuur en eventuele andere schriftelijke bescheiden de juistheid en volledigheid 
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van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 7 dagen 

na ontvangst van de factuur en of andere bescheiden aan de eigenaar te melden. Blijft een dergelijke 

melding binnen de gestelde termijn uit, dan is de huurder niet gerechtigd zich op onvolledigheid of 

onjuistheid van de factuur en nadere bescheiden te beroepen. 

Betaling en verdere afwikkeling 

Bij reservering via de webshop is de volledige huursom verschuldigd. 

Bij overige reserveringen dient binnen 8 dagen na factuurdatum een vooruitbetaling te worden gedaan 

van 30% van de totale huursom. Het tweede deel van de huursom dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang 

te zijn voldaan. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de 

huursom op de bankrekening van  De Waard & Geelen v.o.f. Op verzoek van de eigenaar dient de 

huurder een bewijs van betaling te overleggen.  

Bij bedragen onder de € 200,00 dient het volledige factuurbedrag te worden betaald bij reservering. 

Zelfstandig in- en uitchecken 

Wij zijn zeer kleinschalig en hebben daarom geen bemande receptie. Vaak zijn we op moment van 

aankomst bezig met andere werkzaamheden. Daarom kun je bij ons zelfstandig inchecken.  

Inchecken kan tussen 14.00 en 20.00 uur op de dag van aankomst 
uitchecken dient te gebeuren voor 11.00 uur op de dag van vertrek 

Bij vragen kunt u op het terrein altijd de eigenaar even aanspreken of contact opnemen via 
telefoonnummer 06 86 83 69 66. 

Verblijf 

Bij aankomst kan het huisje tussen 14.00 uur en 20.00 uur worden betrokken. Op de dag van vertrek 

dient het huisje uiterlijk 11.00 weer te zijn verlaten. Het huisje mag niet door meer personen worden 

bewoond als schriftelijk is overeengekomen. Het meebrengen van huisdieren is zonder schriftelijke 

toestemming niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft de eigenaar het recht u de 

verdere toegang tot het vakantieobject te weigeren. 

Voor linnengoed zoals lakens en/of ander beddengoed dient de huurder zelf zorg te dragen. Hoeslakens 

voor de matrassen en keukenlinnen zijn in het huisje aanwezig. Op dag van vertrek dient het huisje te 

worden achtergelaten zoals het is aangetroffen en derhalve veeg- en dweilschoon te worden 

achtergelaten. Dit houdt minimaal het volgende in; alles afwassen, vuilniszakken in de container, bedden 

afhalen, koelkast leeg, alle etenswaren verwijderen en vloer aanvegen en dweilen.  

Klachten 

Bij klachten over de schoonmaak van uw vakantieverblijf, dan dient u de dag van aankomst, uiterlijk om 

20.00 uur, contact op te nemen met de eigenaar. Deze kan uw klacht na zien en indien deze gegrond is, 

zorgdragen voor een aanvullende schoonmaak. 

Als u overige klachten heeft dan kunt u dit voorafgaand aan uw vertrek melden. Indien van toepassing 

proberen we een passende oplossing te zoeken. 
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Bezoek  

Het staat iedereen vrij bezoek te ontvangen. Bezoekers zijn van harte welkom op ons terrein tussen 

10.00 en 20.00 uur. Huurders zijn verantwoordelijk voor aanmelding van het bezoek. Voor schade, letsel, 

vermissing, diefstal, ongelukken en incidenten waarbij huurders en/of hun gezelschap betrokken zijn 

tijdens hun verblijf, kan de beheerder van Zonneveld geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. 

Huurders of bezoekers die eigendommen van Zonneveld beschadigen, dienen de kosten van 

herstelwerkzaamheden en materiaal te vergoeden. Vandalisme wordt niet getolereerd.  

Kacheltjes en verwarming 

Het is niet toegestaan om eigen kachels mee te brengen naar de verhuuraccommodaties. Er is een 

elektrisch kacheltje aanwezig in uw accommodatie. 

Parkeren 

Binnen de grenzen van het terrein geldt een snelheidsgrens van max. 5 km, per uur. Parkeren alleen op 

de parkeerplaats.  

 

Nachtrust en stilte  

Vanaf 22.00 uur dient het rustig te zijn op het terrein en van 23.00 tot 08.00 uur geldt absolute stilte. 

Gedurende deze nachtrust periode is elk lawaai uit den boze. Bespreek deze regels alstublieft ook met 

uw kinderen en eventuele gasten.  

 

Rekening houden met elkaar Elke gast van Zonneveld wordt geacht geen overlast te veroorzaken. 

Deuren en kofferbakken dienen ’s nachts zo discreet mogelijk gesloten te worden. Geen harde muziek.  

Barbecue en open vuur 

U heeft de beschikking over een vuurschaal en een barbecue. Ga altijd zorgvuldig om met BBQ en open 

vuur. 

Barbecueën is toegestaan. De BBQ dient op voldoende hoogte van het gras te staan in verband met 

brandgevaar en beschadiging van het gras. Bij langdurige droogte kan een BBQ verbod worden ingesteld. 

De BBQ en vuurschool dienen na gebruik weer schoon te worden achtergelaten. 

Gooi de kooltjes en het vuurafval nooit in de kunststof afvalcontainers in verband met brandgevaar. 

Gebruik de daarvoor bestemde ijzeren afvalemmer. 

 

Roken  

Roken is niet toegestaan in de gebouwen op het terrein. Let op brandgevaar, sigaretten niet zomaar 

weggooien op het terrein. 

Sanitaire voorzieningen en watergebruik  

Van eenieder wordt verwacht de gebouwen schoon te houden. Wees netjes op de toiletten en douches 

en laat deze na gebruik schoon achter. Het is niet toegestaan om kinderen in de toiletgebouwen te laten 

spelen. Gooi afval in de beschikbare afvalbakken. De afwas kunt u doen aan de aanrechten in het 

toiletgebouw, graag weer schoon achterlaten. Er is een wasmachine en droger aanwezig. Er mag in onze 

was- en droogmachines alleen kleding gewassen worden.  

  



 

4 
 

Huisdieren  

Huisdieren zijn na overleg en toestemming welkom op Zonneveld mits voortdurend onder toezicht en 

altijd aan de lijn. Honden dienen buiten het terrein uitgelaten te worden, dit kan op de groenstrook 

naast het terrein, of langs het kanaal. Dus niet op het voormalig kampeerterrein, het weiland of het 

recreatieterrein. Mocht het huisdier zijn behoefte per ongeluk toch op het terrein doen, ruim dan 

alstublieft de uitwerpselen direct op. Het is niet toegestaan om huisdieren alleen achter te laten in de 

auto of in het huisje. HONDEN ALTIJD AANGELIJND I.V.M. DE ALPACA’S. Wanneer uw hond binnen een 

net kan blijven dan is het toegestaan een schapennet op te zetten. 

 

Alpaca’s 

Dierenwelzijn staat voorop bij Zonneveld Alpaca’s. Voeren is absoluut verboden! Doe het echt niet, de 

dieren zijn uitermate gevoelig en kunnen echt ziek worden van verkeerd voedsel! 

Gedraag u rustig en zie erop toe dat uw kinderen zich rustig gedragen tussen en bij de dieren.  

Neem uw afval mee. Bij misbruik wordt u de toegang de dierenverblijven ontzegd.  

Alpaca activiteiten kunnen alleen op afspraak en tegen een meerprijs worden afgenomen. Wanneer u 

tussen de dieren bent dan geschiedt dat geheel op eigen risico. Kinderen onder de 12 jaar hebben 

uitsluitend toegang onder begeleiding van een volwassene.  

Wij wensen u een prettig verblijf op Zonneveld. Geniet van uw vakantie! Heeft u verder nog vragen en/of 

opmerkingen, laat het ons weten. Wij zijn u graag van dienst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijn Geelen, januari 2023 

Zonneveld Alpaca’s, De Waard & Geelen VOF 


