
DOMAINE DE GAVAUDUN 
TEL : +33 5 53 36 21 90 - FAX : +33 5 53 36 21 85 - E-mail : info@domaine-de-gavaudun.com 

HUUROVEREENKOMST 2023 
 

Naam / Voornaam  .….……................................................................................................................. 

Adres   .................................................................................................................................................. 

Postcode  .....................  Plaats  ................................................................  Land  ...............................  

Tel.  .........................................  Fax of e-mail  ................................................................................... 
 

 

 

DATUM : van  .............................. 17u.  tot  .............................. 10u.    (........ nachten/ weken) 
 

 

 

TYPE ACCOMODATIE : ......................................................................................................................  

AANTAL PERSONEN : Volwassenen ......  Kinderen 2-17 yr .....  (leeftijd ............................)  Baby’s ..... 

PRIJS(euros) :  ................................................................................................................ + 15 € / contract. 

AANBETALING(30%) : ........................................ Saldo te betalen 1 maand voor aankomst.  

Water, elektriciteit, verwarming inbegrepen.   Toeristenbelasting te betalen bij aankomst, samen met andere opties. 
                            (toeristenbelasting 0.70 €/nacht/persoon in 2022, aan veranderingen onderhevig) 

    

OPTIES : 
 Ja  /  Neen   Comfort set  (24.50 € /pers./wissel – complete linnenset, bedden opgemaakt) 

      Of :        Ja  /  Neen  Lakenset  (11 € /pers./wissel – laken, sloop en overtrek) 

    (apart )    Ja  /  Neen   Handdoeken  ( 5.50 € /pers./wissel – 1 groot en 2 kleine) 

           Ja  /  Neen   Keuken set  (10 € /huis/wissel – keukendoeken+ schoonmaakproducten) 

 ………   Dubbel lakens 1 pers  ( 7.50 € /wissel – bijdrage lakens enkel pers. in dubbel bed) 

 Ja  /  Neen  Baby bed  ( 6 € /nacht – met lakens en kinderstoel) 

 Ja  /  Neen   huur  TV set               ( 5 € /nacht – Franse zenders)    DVD speler 2 € /nacht 

 Ja  /  Neen  huisdier x ……     ( 7 € /nacht/dier – 10 €/nacht  8/07 tot 25/08 – hond of kat) 

 Ja  /  Neen  Eind schoonmaak (40 € Cat.C - 55 € Cat.B - 75 € Cat.A - 95 € Cat.G - 180 € Cat.M) 

 Ja  /  Neen  Electrische auto x ….. (10 € /nacht batterij tot 50 kWu – 15 €/nacht meer dan 50 kWu) 

SPECIALE VERZOEKEN : 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

HOE HEEFT U ONS GEVONDEN ?   Via welke website of zoekopdracht? 

...................................................................................................................................................... 
 

 

Gelezen en akkoord met de algemene voorwaarde, zie ommezijde. 

Plaats / Datum  .................................................... 

Handtekening : 

 

 
Het getekende contract kan worden gescand en per email worden verzonden. 

Reservering geaccepteerd door 

sarl SEDG :  

Handtekening : 

  

 
Bevestiging via e-mail 

 

Stuur naar :   Domaine de Gavaudun, 47150 Gavaudun, France  of via e-mail (scan). 

Let op, zonder aanbetaling word uw reservering niet geboekt.  

Betalen kan op verschillende manieren: 

 Frankrijk : cheque naar SARL S.E.D.G. 

 Visa/Mastercard # ………………….……………………..  Vervaldatum .…/…. CCV code 3 cijfers ….. 

 Overschrijving naar bankrekening van  SARL S.E.D.G., Vezou, 47150 Gavaudun, France : 

IBAN : FR76 1780 7008 0903 2213 0076 481          Bank Identifier Code : CCBPFRPPTLS 

Bij de Banque Populaire Occitane, ZAC Portes du Quercy, 47500 Montayral, France 



ALGEMENE HUURVOORWAARDEN 
 

Overeenkomst tussen SEDG sarl, 1717 Vezou, 47150 Gavaudun, 
RCS Agen 415289222, en de huurder op de voorzijde. 

1. DOEL VAN DE HUUROVEREENKOMST 

De partijen verklaren dat de huidige huurovereenkomst niet voor 
de hoofdwoning is maar dat de gebouwen op seizoensbasis 
worden verhuurd. Bijgevolg komen zij overeen dat hun 
respectieve rechten en plichten worden beheerst door de 
bepalingen van dit contract en door het Decreet van 28/12/1976 
gewijzigd en bij ontstentenis daarvan door de bepalingen van het 
Franse Burgerlijk Wetboek. 

2. BESCHRIJVING VAN DE BEHUIZING 

De accommodatie is van het type dat op de voorkant staat 
vermeld. Als er meerdere eenheden van hetzelfde type zijn, 
wordt de exacte keuze van de eenheid overgelaten aan de 
verhuurder, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen. 

3. DUUR VAN SEIZOENVERHUUR 

De huurperiode wordt strikt toegekend voor de datum en de duur 
die op de voorkant zijn vermeld. De huurder die zijn verblijf 
wenst te verlengen, moet het verzoek minstens 24 uur vóór het 
einde van zijn huurovereenkomst bij de verhuurder indienen. In 
het geval dat de huur mogelijk zou zijn, zal de huurder 
onmiddellijk het volledig bedrag van de huur betalen. 

De huur begint op de dag van aankomst om 17u. De huurder 
stemt er uitdrukkelijk mee in om de accommodatie uiterlijk op de 
dag van vertrek uiterlijk om 10 uur vrij te maken en de sleutels 
aan de verhuurder te overhandigen. 

4. TOEWIJZING EN ONDERVERHUUR 

De huurovereenkomst is gesloten ten persoonlijke gunste van de 
huurder op de voorzijde. Elke overdracht van deze 
huurovereenkomst, enig onderverhuur totaal of gedeeltelijk, 
enige bepaling, zelfs gratis, is ten strengste verboden. 

5. RESERVEREN 

De huurovereenkomst wordt pas van kracht na toestemming van 
de verhuurder (afhankelijk van beschikbaarheid) en na ontvangst 
door de verhuurder van dit ondertekende contract en van de 
aanbetaling of ander overeengekomen bedrag. Het openstaand 
saldo wordt uiterlijk één maand voor aankomst betaald. 

6. ANNULERING 

Tenzij bijzondere voorwaarden afzonderlijk worden 

overeengekomen, blijft de aanbetaling, in geval van annulering 

door de huurder meer dan een maand voor aankomst, eigendom 

van de verhuurder; tussen één maand en 15 dagen voor 

aankomst, is 75% van de huursom verschuldigd; minder dan 15 

dagen voor aankomst is het gehele verblijf verschuldigd. 

Annuleringsverzekering, indien ingeschreven, kan de kosten van 

het verblijf dekken binnen de grenzen van de contractbepalingen. 

Kortingsaanbiedingen gaan meestal met een verplichting om de 

volledige huur te betalen, zonder terugbetaling mogelijk. 

De verhuurder behoudt zich het recht voor om de huur te 
annuleren in geval van niet-betaling van het gehele verblijf een 
maand voor de aankomstdatum.  

In geval van annulering door de verhuurder wegens overmacht, 
zal het bedrag van de betaalde sommen worden terugbetaald, 
zonder verdere compensatie. 

Vroegtijdig vertrek: de klant kan geen terugbetaling aanvragen 
voor de nachten die niet zijn gemaakt tijdens zijn verblijf. 

Na 24 uur te laat bij aankomst, zonder kennisgeving aan de 
verhuurder, wordt de accommodatie als leeg beschouwd. 

7. GARANTIE - WAARBORG 

De huurder zal de verhuurder een borg van ten minste 300 € per 
eenheid op de dag van aankomst (cheque of creditcardnummer) 
geven, welke borg binnen 15 dagen na zijn vertrek zal worden 
vernietigd (of teruggegeven aan de huurder), minus eventuele 
sommen die aan de verhuurder verschuldigd zouden zijn voor 
schoonmaak- of reparatiekosten of voor de vervanging van 
defecte, beschadigde of ontbrekende objecten, zelfs als deze 
feiten pas na het vertrek van de huurder verschijnen, maar na 
voorafgaande kennisgeving aan de huurder om een minnelijke 
schikking te zoeken. 

8. STAAT VAN PLAATSEN EN INVENTARIS 

De installaties worden in goede staat van werking opgeleverd en 
eventuele claims die meer dan vierentwintig uur na de 
ingebruikname plaatsvinden, worden niet geaccepteerd. 
Reparaties na deze periode moeten worden gedragen door de 
huurder die ook verantwoordelijk blijft voor de faciliteiten die in 
goede staat worden teruggebracht. De huurder zal de nodige 
reparaties ondergaan zonder recht op schadevergoeding. 

De geleverde accommodatie is ingericht en uitgerust voor een 
normaal gebruik van beperkte duur. 

De huurder controleert de inventaris bij aankomst en meldt elk 
gebrek binnen 24 uur. Na deze periode worden eventuele 
verliezen of schade aan de huurder in rekening gebracht. 

De huurder moet de accommodatie perfect schoon en opgeruimd 
achterlaten, met uitzondering van de keuze om de kosten voor de 
eindschoonmaak te betalen. 

9. VERBLIJFSVOORWAARDEN 

● Het aantal personen dat de eenheid bezet, mag de slaap-
capaciteit van de gehuurde accommodatie niet overschrijden. 

● Bezoekers zijn toegestaan onder verantwoordelijkheid van de 

huurder, na verklaring bij aankomst bij de receptie. 

● Het gebruik van kussenslopen, lakens en dekbedovertrekken is 
verplicht. In geval van een tekort, zal het linnen automatisch 
worden verstrekt en tegen dubbel tarief in rekening gebracht. 

● De verhuurder behoudt zich het recht op toegang tot de 
behuizing voor elke verificatie of reparatie. 

● Huurders moeten elk geluid vermijden dat hun buren kan 
storen (luide muziek, luide stemmen, deurklopping, enz.). De 
stilte moet totaal zijn tussen 23u30 en 8u, behalve 's avonds 
georganiseerd in de Grange. 

● Honden aan de leiband toegestaan (met uitzondering van 
aanvalshonden en gevaarlijke afweerhonden, van de eerste en 
tweede klas) wet nr. 99-5 van 6/01/99. Verplichte presentatie van 
actueel vaccinatierapport. Katten, paarden toegestaan. 

● Roken is verboden in elk gebouw (asbakken voorzien voor 
roken op het terras). Barbecues verboden! 

● Zwembad 16m x 8m x 1.50m diep, peuterbad 6m x 3m x 
0.35m diep, zonder toezicht. Speeltuin en onbewaakte 
sportfaciliteiten. Het is noodzakelijk om de leeftijdsgrenzen en 
andere geposte voorwaarden te respecteren. Minderjarige 
kinderen zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de ouders. 

● Variabele animaties van het ene seizoen naar het andere, 
verminderd of verwijderd buiten het hoogseizoen. 

● Als een inwoner het verblijf van andere gebruikers verstoort of 
niet voldoet aan de huidige voorwaarden of geposte 
voorschriften, kan de manager of zijn vertegenwoordiger 
mondeling of schriftelijk indien nodig, hem vragen de verstoring 
te stoppen. In geval van ernstige of herhaalde overtreding van de 
voorschriften en na kennisgeving door de beheerder om hieraan 
te voldoen, kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen 
voor rekening van de huurder. 

10. VERZEKERING 

De verhuurder is ten behoeve van de huurder behoorlijk 
verzekerd tegen huurrisico's (waterschade, brand, glasbreuk).  

De huurder blijft verantwoordelijk voor zijn persoonlijke 
bezittingen (diefstal) en heeft de plicht om binnen 24 uur aan de 
verhuurder verslag uit te brengen over elk incident in de 
behuizing, bijgebouwen of accessoires. 

11. VERKIEZING VAN DOMICILE - JURISDICTIE 

Voor de uitvoering hiervan kiezen de verhuurder en huurder 

domicilie in hun respectievelijke woning. In geval van betwisting 

is de rechtbank van domicilie van de verhuurder echter exclusief 

bevoegd. Dit contract en de gevolgen ervan zijn onderworpen 

aan de Franse wetgeving. In geval van onjuiste vertaling is alleen 

de Franse versie van dit contract van toepassing. 

Consumentenbemiddelaar:  

www.mediateur-consommation-smp.fr 


