Algemene Voorwaarden.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van de strandhuisjes van
verhuurder:
Strandpaviljoen Paal 14
Boulevard ZeeZijde 7
2225 BB Katwijk aan Zee.
Postadres:
Fam. Grimbergen
Wantveld 21
2202 NS Noordwijk
Art. 1 Reserveringen.
Verhuurder neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 21 jaar.
Groepen jongeren worden niet toegelaten.
U kunt via internet boeken. Verhuurder bevestigt de reservering binnen 24 uur, na ontvangst, via
email. U wordt verzocht deze bevestiging na ontvangst op juistheid te controleren. Heeft u de
bevestiging binnen 48 nog niet in uw bezit, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via
email (info@strandvakantiehuisjeskatwijk.nl) of telefonisch 071-4014464
Verhuurder behoudt zich het recht over te gaan tot annulering van de huur/verhuurovereenkomst bij
gebleken onjuistheid van opgegeven gegevens, voor zover dit nadelige gevolgen heeft voor de
strandhuisjes.
Art. 2 Betalingen.
Indien uw reserveringsdatum binnen 3 maanden na de factuurdatum ligt, dient u de totale huursom
binnen 7 dagen na de optie tot reservering te hebben voldaan. Het te betalen bedrag staat vermeldt
op de bevestiging. U kunt dit doen door overmaking van de betaling op bankrekening RABOBANK
BIC: RABO NL 2U IBAN: NL05 RABO 0191975672, t.n.v. Strandhuisjes Paal 14 te Katwijk onder
vermelding van uw reserveringsnummer.
Art. 2.1 Aanbetalingen
Indien uw reserveringsdatum minimaal 3 maanden na de factuurdatum ligt krijgt u de mogelijkheid
om een aanbetaling van €250,- per huisje te doen. U dient de aanbetaling binnen 7 dagen na de optie
tot reservering te hebben voldaan. U kunt dit doen door overmaking van de betaling op
bankrekening RABOBANK BIC: RABO NL 2U IBAN: 0191975672, t.n.v. Strandhuisjes Paal 14 te Katwijk
onder vermelding van uw reserveringsnummer.
Het restantbedrag dient 90 dagen voor aanvang van het verblijf te zijn overgemaakt.
U krijgt uiteraard een factuur waarop dit ook vermeld staat. De benodigde betalingsgegevens
staan ook vermeld op de bevestiging. Na ontvangst van de gehele betaling is uw reservering
definitief. U ontvangt dan een bewijs van de VOF Strandhuisjes Paal 14. De sleutels van uw
strandhuisje kunt u afhalen aan de bar van het paviljoen na het tonen van uw bevestiging. U
dient zich te kunnen legitimeren. Indien de (aan)betaling niet binnen 7 dagen in ons bezit is,
vervalt de reservering en gaat het huurobject weer in de verhuur. U kunt dan geen aanspraak
meer maken op het object.
Art. 3 Wat is bij de huursom inbegrepen.
Inclusief: 5 x dekbed; 5 x kussen; 2 strandstoelen, gas, water en elektra, keukenpakket,
bad/handdoeken, bedlinnen, gebruik van Wi-Fi en TV .

Exclusief: eindschoonmaak € 60-, toeristenbelasting 2019 (€1,35 p.p.p.n.) 2020 (€1,40p.p.p.n.). U
dient bij het uitchecken het strandhuisje veegschoon en vaatvrij achter te laten. Het beddengoed
dient u af te halen en samen met de handdoeken in de badkamer te plaatsen.
(extra schoonmaakkosten indien u het strandhuisje vervuild achterlaat € 25,-)
Art. 4 Huisdieren
Deze zijn NIET toegestaan.
Art. 5 Roken en Open Vuur
ROKEN en OPEN VUUR zijn op last van de brandweer in en rond (buiten) de
strandhuisjes VERBODEN!! Indien u of uw gasten buiten roken, wilt u dan zo vriendelijk zijn
om de daartoe beschikbare asbakken te gebruiken Dit ter voorkoming van vervuiling van de
directe natuur in de omgeving van de strandhuisjes, en ter voorkoming van duinbrand.
Hieronder valt uiteraard ook het BBQ-en.
Art. 6 Respect voor uw omgeving
Wij gaan er van uit dat u de natuur, de omgeving en de strandhuisjes met respect behandelt.
Buitenopslag van goederen is niet toegestaan. Bij herhaaldelijk overlast en/of schade
toebrengen aan het strandhuisje, de inventaris of andere gasten, loopt u het risico het
strandhuisje te moeten verlaten. Wij verzoeken u vanaf 22.30 uur geen overlast van (hard)
geluid te verspreiden.
Art. 7 Aankomst –en vertrektijden
Aankomst: vanaf 15.00 uur kunt u de sleutels van uw strandhuisje verkrijgen bij de bar van
het strandpaviljoen. Indien u niet voor 22.00 uur aanwezig kunt zijn neemt u dan telefonisch
contact op met strandpaviljoen Paal 14, 071-4014464. In verband met de eindschoonmaak
van het strandhuisje, dient u op de dag van Vertrek het strandhuisje vóór 10.00 uur te
verlaten.
Art. 8 Borgsom
De strandhuisjes en andere voorzieningen op ons strandvak dienen met zorg en
overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten. Daartoe vraagt Paal 14 bij
aanvang van het verblijf een waarborgsom van € 250,-. Deze borgsom wordt na aftrek van
eventuele schade en niet betaalde kosten met u verrekend. Indien u uw strandhuisje bij
vertrek sterk vervuild achterlaat, kunnen hiervoor extra reinigingskosten op de teruggave van
de borgsom worden verrekend. Deze kosten hiervan bedragen € 25,Art. 9 Aansprakelijkheid
De hoofdpersoon, genoemd in de verhuurbevestiging, is verantwoordelijk voor een ordelijke
gang van zaken in en om de strandhuisje. Breuk/vermissing of beschadiging van inventaris of
accommodatie dient dan ook direct door de hoofdpersoon te worden afgerekend.
Door Paal 14 wordt, tenzij dit met opzet en/of grove schuld van (medewerkers van) Paal 14,
geen aansprakelijkheid aanvaard voor:
• verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen
tijdens of ten gevolge van een verblijf in het strandhuisje.
• het onklaar geraken of eventueel buiten werking stellen van technische apparaten in
het strandhuisje.
Paal 14 behoudt zich overigens uitdrukkelijk het recht voor noodzakelijk onderhoud te
plegen, tijdens uw verblijf aan de strandhuisjes zonder recht op vergoeding. Aan de
accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
Een en ander zal uitsluitend geschieden om de kwaliteit van het paviljoen en uw verblijf in het
strandhuisje te verbeteren.

Art. 10a Annuleren na aanbetaling (zonder annuleringsverzekering)
Periode voor aanvang verblijf

Annuleringskosten

3 tot 4 maanden

Gehele aanbetaling

Tussen 4 en 6 maanden

50% van de aanbetaling

Tussen 6 en 12 maanden

25% van de aanbetaling

Wilt u uw reservering tussen 6 en 12 maanden voor aanvang van het verblijf ongedaan maken, dan
bent u 25% van de aanbetaling verschuldigd. Wilt u uw reservering tussen 4 en 6 maanden voor
aanvang van het verblijf ongedaan maken, dan bent u 50% van de aanbetaling verschuldigd.
Bij annulering binnen 4 maanden voor aanvang van het verblijf bent u de gehele aanbetaling kwijt.
Annulering voor aanvang van de huurperiode dient schriftelijk door U te worden bevestigd.
Art. 10b Annuleren zonder annuleringsverzekering
Wilt u uw reservering meer dan 4 weken voor aanvang van het verblijf ongedaan maken, dan
bent u 50% van het huurbedrag, met een minimum van € 250,- verschuldigd. Bij annulering
binnen 4 weken voor aanvang van het verblijf of bij voortijdige beëindiging van het verblijf is
het volledige boekingsbedrag verschuldigd. Annulering voor aanvang van de huurperiode dient
schriftelijk door U te worden bevestigd.
Art. 11 Huisreglement
U en uw gezelschap dienen zich te houden aan de door Strandhuisjes Paal 14 vastgestelde
huisregels. Het huisreglement, dat op alle huurovereenkomsten van toepassing is, kunt u
vinden in de informatiemap welke in elke bungalow aanwezig is. Tevens wordt u het
huisreglement ter inzage aangeboden bij de receptie. Bouwwerken zoals tenten, luifels en
partytenten zijn aan de voorkant van de strandhuisjes niet toegestaan. Dit om het maximale
zeezicht van alle gasten te waarborgen. Het aansluiten van infra roodlampen en andere
elektrische kachels/apparaten is niet toegestaan.
Art. 12 Klachten
Strandpaviljoen Paal 14 probeert uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Ondanks die
goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht heeft. Om die naar behoren te kunnen
oplossen, kunt u deze bij de verhuurder kenbaar te maken.
Art. 13 Algemeen voorbehoud
Op alle prijzen zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke fouten en vergissingen binden ons
niet.
Contactgegevens
Strandpaviljoen Paal 14
Boulevard ZeeZijde 7
2225 BB Katwijk
T: 071-4014464
www.paal14.nl
E: info@paal14.nl
E: info@strandvakantiehuisjeskatwijk.nl

Postadres:
Fam. Grimbergen
Wantveld 21
2202 NS Noordwijk

