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Algemene Voorwaarden 1 

1. Algemeen 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot 
de accommodatie van Stichting Kindervakantieland Almere. 
 
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met Stichting 
Kindervakantieland Almere een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van de accommodatie. Onder 
het begrip “gebruiker”wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) 
maken van de door de huurder gehuurde accommodatie. 
 
Met het aangaan van een overeenkomst gaat u als huurder en/of gebruiker akkoord met deze Algemene 
Voorwaarden.  
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen 
voorwaarden of naar andere Algemene Voorwaarden. Stichting Kindervakantieland Almere wijst alle Algemene 
Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand. Van deze Algemene Voorwaarden 
afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.  

2. Boekingen 

Stichting Kindervakantieland Almere neemt alleen boekingen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder 
zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig. Stichting Kindervakantieland 
Almere behoudt zich het recht voor om te allen tijde - zonder opgaaf van redenen - een reservering te weigeren. 
Indien Stichting Kindervakantieland Almere uw reservering in behandeling neemt, zendt Stichting 
Kindervakantieland Almere u een schriftelijk bevestiging, tevens factuur, binnen 14 dagen na verrichting van de 
reservering. De schriftelijke bevestiging, tevens factuur, dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. 
Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden uiterlijk 14 dagen na 
datum van de bevestiging/factuur en vóór aanvang van het verblijf. Bent u binnen 14 dagen na de boeking niet in 
het bezit van een schriftelijke bevestiging, tevens factuur, dan dient u onverwijld contact met ons op te nemen, bij 
gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.  

3. De overeenkomst 
 
Tussen u en Stichting Kindervakantieland Almere komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Stichting 
Kindervakantieland Almere de schriftelijke bevestiging van uw reservering tevens factuur aan u heeft verzonden. 

Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is 
Stichting Kindervakantieland Almere niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Stichting 
Kindervakantieland Almere om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In 
het geval Stichting Kindervakantieland Almere uw wijzigingen accepteert, kan Stichting Kindervakantieland 
Almere u wijzigingskosten in rekening brengen.  

Het is de ondernemer, de huurder of andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie aan andere dan de in 
de overeenkomst genoemde personen of groep in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen met Stichting Kindervakantieland Almere. 

Indien u en Stichting Kindervakantieland Almere zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden 
vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten en 
eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten. 

4. Boekingen van groepen 

Boekingen voor onder andere verenigingen, scholen en stichtingen kunt u maken via de afdeling verhuur:  

telefoon 06-43543441.   

Er kunnen speciale voorwaarden worden gesteld aan onder andere de begeleiding van de groep. Doel en 
omvang van de groep kan er in bepaalde gevallen toe leiden dat een groep niet geaccepteerd wordt. 
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5. Prijs 

U bent aan Stichting Kindervakantieland Almere verschuldigd de overeengekomen huurprijs zoals vermeld in de 
schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. 
Van prijskortingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, indien de bevestiging/factuur door Stichting 
Kindervakantieland Almere is verzonden. 

Bij de huurprijs is inbegrepen:  
• Verbruik water 
• Gas en elektriciteit 
• Eindschoonmaak, indien veegschoon opgeleverd, zie ook punt 12 
• Gebruik van inventaris en keukenmaterialen  
• Bedden met matrassen (geen dekbedden en kussens) 

 
Niet inbegrepen zijn onder andere: 

• Bedden afhalen en eventueel gehuurd beddengoed verzamelen 
• Afval in vuilniszak doen en in container deponeren 
• Huur beddengoed (onderlaken,dekbedden met hoezen en kussens met slop en) 
• Waskosten beddengoed 
• Aanvullende eindschoonmaak indien niet veegschoon opgeleverd. 

 
6. Reserveringskosten 
 
De prijzen voor de huur zijn inclusief reserveringskosten, maar exclusief eventuele wijzigingskosten. 

7. Huisdieren 

Het meenemen van uw huisdier is niet toegestaan..  

8. Betalingen 
 
a) Bij huursommen boven de € 150,00 dient u een aanbetaling van 30% te doen met een minimum van € 

150,00. Het restant van de huursom moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van het verblijf in het bezit zijn 
van Stichting Kindervakantieland Almere. 

b) Huursommen tot € 150,00 dient u onmiddellijk in het geheel te voldoen. 
c) Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van uw verblijf moet de gehele huursom ineens voldaan 

worden. 
d) Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u in verzuim en is 

Stichting Kindervakantieland Almere gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van 
een schrijven aan u. U bent aansprakelijk voor alle schade die Stichting Kindervakantieland Almere als 
gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Stichting Kindervakantieland Almere in 
verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. In ieder geval bent u een 
ontbindingsvergoeding verschuldigd van 30% van de huursom bij ontbinding meer dan 6 weken voor de 
geplande aanvangsdatum van het verblijf en gelijk aan de totale huursom bij ontbinding binnen 6 weken 
voor aanvang van het verblijf. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen 
ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade. Indien nog niets 
betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht 

 

De betaling van het bepaalde onder a, b, c en d dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de factuur in het 
bezit te zijn van Stichting Kindervakantieland Almere.  

9. Borgsom 

De huurder/gebruiker dient bij aanvang van het verblijf aan de beheerder een borgsom af te dragen ten bedrage 
van € 250,00 per reservering. In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is Stichting 
Kindervakantieland Almere gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot het gebruik van de 
accommodatie te ontzeggen.  

Bij vertrek zal de beheerder, in aanwezigheid van de huurder en/of gebruiker, de accommodatie controleren of 
deze naar behoren met in achtneming van het bepaalde in artikel 5 en 12,  is achtergelaten. Bij geen zichtbare 
schade zal de beheerder de borgsom direct restitueren. Bij zichtbare schade wordt de borgsom of het eventuele 
restant daarvan na voldoening daaruit van vorderingen van Stichting Kindervakantieland Almere op de huurder 
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en/of gebruiker gerestitueerd. Dit gebeurt na vaststelling van de schade en is derhalve op een later moment dan 
het vertrek.  Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.   

10. Wijzigingskosten  

Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Stichting 
Kindervakantieland Almere niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van Stichting 
Kindervakantieland Almere of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd.  
Voor elke wijziging voor aankomst in een reeds gedane boeking rekenen wij u € 24,50 wijzigingskosten aan. 
Deze kosten worden niet aangerekend indien u bijboekt.  

11. Annuleringen  

Bij annulering zijn de volgende bepalingen van toepassing: 
a) Bij annulering meer dan 6 weken vóór aanvang van het verblijf, is 30% van de huursom verschuldigd 

met een minimum van € 150,00. 
b) Bij annulering binnen 6 weken vóór aanvang van het verblijf, is de volledige huursom verschuldigd. 
c) Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is de volledige huursom verschuldigd. 
 
Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt 
dit beschouwd als een annulering.  
 
De betaling van het bepaalde onder a, b en c dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de factuur in het bezit 
te zijn van Stichting Kindervakantieland Almere. 

Het is raadzaam bij boeking bij een verzekeringsmaatschappij een annuleringsverzekering af te sluiten. Hierin 
faciliteert Stichting Kindervakantieland Almere niet. 

12. Aankomst en vertrek  

De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag als volgt worden betrokken danwel verlaten: 
- Weekend:    aankomst vrijdag  vanaf 17.00 uur  en  vertrek zondag  voor 19.00 uur. 
- Midweek:   aankomst maandag  vanaf 09.00 uur  en vertrek vrijdag  voor 14.00 uur 
- Week:    aankomst maandag  vanaf 09.00 uur  en ve rtrek zondag  voor 19.00 uur 
- halve midweek: aankomst maandag  vanaf 09.00 uur  en vertrek woensdag  voor 10.00 uur 
- halve midweek: aankomst woensdag  vanaf 13.00 uur   en vertrek vrijdag  voor 14.00 uur 

Aankomst eerder of vertrek later dan bovenvermelde tijden wordt gezien als een extra verhuurdag en zal bij u in 
rekening worden gebracht.  

De huurder dient bij vertrek de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, 
beddengoed afhalen en opvouwen, keuken en koelkast schoonmaken, vuilniszakken in de container plaatsen en 
gehele pand aanvegen). 

13. Huishoudelijk Reglement  

Teneinde het verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de voor de 
accommodatie vastgestelde regels neergelegd in het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement kunt 
u bij aankomst opvragen bij de beheerder. Overtreding van het Huishoudelijk Reglement kan verwijdering van de 
accommodatie tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.  

14. Overmacht  

Overmacht aan de zijde van Stichting Kindervakantieland Almere bestaat indien de uitvoering van de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de 
wil van Stichting Kindervakantieland Almere, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, 
blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen. 

In het geval Stichting Kindervakantieland Almere al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de 
onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (andere periode). U bent 
gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen 



 

 4 

na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Stichting Kindervakantieland Almere 
het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of 
restitutie van (het reeds betaalde deel) van de huursom. Stichting Kindervakantieland Almere zal alsdan niet 
gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.  

15. Aansprakelijkheid  

Stichting Kindervakantieland Almere aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade, van welke 
aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op onze accommodatie en het onklaar geraken of buiten werking 
stellen van technische apparatuur. 

De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die 
voor Stichting Kindervakantieland Almere en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun 
verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door 
hun toedoen op de accommodatie bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig zaak die zij 
onder zich hebben. 

Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten 
worden doorberekend. 

16. Klachten  

Ondanks alle zorgen van Stichting Kindervakantieland Almere kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde 
klacht heeft. Deze klacht dient u direct met de beheerder op te nemen, teneinde de beheerder in de gelegenheid 
te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u 
tot uiterlijk 1 maand na vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij het bestuur van de Stichting. 

17. Toegang 

De beheerder en leden van het bestuur hebben ten alle tijden toegang tot het kantoor van kindervakantieland 
voor het uitvoeren van werkzaamheden en het houden van vergaderingen. 

18. Algemeen  

Uw contractspartij is Stichting Kindervakantieland Almere, Kemphaanstraat 3 
Correspondentie kunt u richten aan: Postbus 50178, 1305 AD Almere. Deze Algemene Voorwaarden zijn van 
toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Stichting Kindervakantieland Almere. Op de inhoud van 
onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet. Hiermee vervallen alle 
voorgaande publicaties. 


