
 
 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

 
 

Hierbij ontvangt u uw reserveringsbewijs/huurovereenkomst voor woonboot Boet. De reservering is 
pas definitief zodra de huurovereenkomst ondertekend is en de aanbetaling door ons is 
ontvangen. 
Wij verzoeken u één exemplaar van deze overeenkomst met een kopie van uw legitimatiebewijs 
binnen 8 dagen ondertekend retour te zenden naar: 
Albert@vanoverhagen.com 
 

Gegevens huurder: 

 
Naam: …………………………………………………. 
Telefoonnummer: …………………………………………………. 
E-mail: …………………………………………………. 
Totaal aantal personen: ........ waarvan kinderen onder 4 jaar: .........  
   
Gegevens verhuur: 

 
Aantal overnachtingen: ...... 
Aankomst datum: .................... vanaf 16.00 uur  
Vertrek datum: .................... vertrek voor 12.00 uur  
  

Prijs en betalingswijze: 

  
Huurprijs: €   
Borg: €       
Servicekosten: €    75,-  
Totaal €    
 ==========  
Aanbetaling (1e termijn) € ....................   te betalen voor ....................   
2e termijn € ....................   te betalen voor ....................   
 
De betaling zien wij graag tegemoet ten name van Albert van Overhagen op bankrekeningnummer  
NL77 RABO 0101 4739 58 te Utrecht onder vermelding van de aankomstdatum en het 
reserveringsnummer. 
 
Overige informatie 

 
Wij adviseren u ook de overige informatie en de huurvoorwaarden op pagina 2 alsmede de vertrek 
instructie goed door te lezen! 
 
Bedankt voor uw reservering en wij zien uw komst naar Langweer tegemoet! 
 
Handtekening verhuurder:   Handtekening huurder voor akkoord: 
Albert van Overhagen 
06-44630679    …………………..…………………..…… 
Albert@vanoverhagen.com  

Woonboot Boet 
Pontdijk 8 WS3 
8525 GG Langweer 
 
www.woonbootboet.nl 

Reserveringsnummer: .................... 

mailto:Albert@vanoverhagen.com


 

 
Overige informatie en huurvoorwaarden 

 
Routebeschrijving Het adres is Pontdijk 8 WS 3 te Langweer. Het is de 3e woonboot aan uw 

rechterhand zodra u het dorpje Langweer door bent gereden. 
 

Linnengoed Linnengoed voor de bedden is inbegrepen in de prijs.  
Bij vertrek dienen alle gebruikte bedden afgehaald te worden, de 
moltons (matras en kussens) moeten blijven zitten. Het beddengoed 
dient u in de betreffende waszakken te deponeren. 
 

Handdoeken en badlakens Alle gebruikte handdoeken, badlakens, theedoeken en handdoeken 
dienen bij vertrek gewassen, gedroogd en opgevouwen te zijn. Indien dit 
niet mogelijk is dan graag even overleg. 
 

Borg De borg ad € 150,00 ontvangt u binnen 2 weken na vertrek retour op uw 
rekening. Indien u zich niet aan de huisregels houdt, wordt de borg 
ingehouden. 
 

Servicekosten In de servicekosten zitten: de eindschoonmaak, de wasserij en gas, water 
en licht. Deze kosten bedragen € 75,00. 
 

Sleuteladres (in overleg) Er is iemand aanwezig om u te ontvangen. 
 
Roken   Er mag NIET gerookt worden.    

 
Huisdieren (o.a. honden) Huisdieren zijn NIET toegestaan in woonboot Boet. 

 
Etenswaren, 
huishoudelijke artikelen 

Alle in de woonboot aanwezige huishoudelijke artikelen en niet 
bederfbare etenswaren dienen vervangen te worden als deze op zijn 
(voorbeeld: toiletrollen, specerijen, rijst/macaroni etc.). 
 
Bederfelijke etenswaren, zoals melk en kaas, dienen bij vertrek 
meegenomen of weggegooid te worden in de daarvoor bestemde 
container. 
 

Wifi In woonboot Boet is internet beschikbaar via een draadloze WIFI-
verbinding. 
Naam Wifi: WoonbootBoet 
Wachtwoord: Langweer2018! 
 

Annuleren Tot 12 weken voor aankomstdatum: 100% retour. Tot 6 weken voor 
aankomstdatum: 50% retour.  
 

 Tot slot, woonboot Boet is een privé woonboot met privébezittingen. 
Wij gaan ervan uit dat u woonboot Boet als een goed huisvader 
bewoont. 

 


