
Algemene Spelregels 

Wij willen dat je geniet van een heerlijke dag in het Vogelhuijs. Toch is het goed om een paar 
spelregels met elkaar overeen te komen die onderdeel zijn van de gemaakte huurovereenkomst.  

Reserveren 

Via www.vogelhuijs.nl boek je het bewuste type vogelhuijs voor jouw gewenste dag. Via een email 
ontvang je hiervan een bevestiging. Zodra de betaling is voldoen is de reservering definitief. 

Betalen 

Tijdens het boekingsproces dient de betaling gedaan te worden. Na betaling ontvang je van ons de 
aanreisinformatie per email. Contante betaling is niet mogelijk. Bij het uitblijven van de betaling zal  

Annuleren / wijzigen 

In sommige gevallen komt het voor dat de reservering geannuleerd- dan wel de datum gewijzigd 
dient te worden. Je hebt dan twee keuzes: 

A. Je wijzigt.  
Het wijzigen van je datum is kosteloos mits je dit 28 dagen voor aanvang doet. Als je korter 
dan 28 dagen voor aanvang wilt wijzigen, zullen we hiervoor kosten in rekening moeten 
brengen. Deze zijn gelijk aan die van de annuleringskosten. Neem in alle gevallen contact met 
ons op. 

B. Je annuleert. 
 Tot 56 dagen voor aanvang: 50% van huursom 
 Tot 21 dagen voor aanvang: 80% van huursom 
 Tot 0 dagen voor aanvang: 100% van huursom  

In-de-plaatstellen 

In vooraf overleg met ons is het mogelijk dat iemand anders jouw reservering overneemt. Dit is 
kosteloos. Wel willen we 24 uur voor aanvang weten wie de nieuwe huurder is. 

Gebruik van de vogelhutten 

Als goed huurder ben je verantwoordelijk voor het naleven van de regels. Deze worden samen met 
de routebeschrijving vooraf naar je toegestuurd. Eventuele schade aan de vogelhut en/of 
omliggende natuurgebied, ontstaan door het niet correct naleven van de regels, zullen worden 
verhaald op jou als huurder. Eventuele te maken gerechtskosten zullen ook op je verhaald worden. 

Aansprakelijkheid 

Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele schade die je oploopt aan je spullen en/of 
jezelf. Wij, als verhuurder, zijn hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk te stellen. 

 


