Wanneer is mijn vakantiehuis
geschikt voor de verhuur?
Wilt u graag uw vakantiehuis zonder zorgen verhuren, maar twijfelt u erover of uw huis hiervoor is
geschikt? Lees hieronder onze adviezen om uw vakantiehuis optimaal in te richten.
Algemeen
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De ramen in het vakantiehuis kunnen goed open en dicht en zijn bij voorkeur voorzien van horren
Het schilderwerk van het vakantiehuis is in goede staat
Het vakantiehuis is zowel bouwkundig als technisch in goede staat
In het vakantiehuis zijn voldoende rookmelders, brandblussers en CO2 melders aanwezig
In het vakantiehuis bevindt zich een kapstok, voldoende kastruimte en ophang haken
Het vakantiehuis beschikt over voldoende luxe, comfort en privacy om een fantastisch verblijf te
garanderen
De lokale overheid staat verhuur toe
Woonkamer
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De vloer (bij voorkeur glad) is in goede staat en volledig gereinigd.
De woonkamer beschikt over minimaal aantal comfortabele zitplaatsen & eetplaatsen als het
aantal personen toegestaan
Er is voldoende verlichting aanwezig in de woonkamer
De ruimte is sfeervol en rustig ingericht
Alle meubels zijn in de juiste staat en zullen na verloop van tijd worden onderhouden en/of
vervangen
De ramen kunnen afgesloten worden met gordijnen, luiken, lamellen of iets dergelijks
Keuken
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De keuken is volledig ingericht en beschikt over voldoende kookgerei
De keuken beschikt over (schoon) serviesgoed voor het aantal personen toegestaan (extra
serviesgoed wordt aangeraden)
De keuken beschikt over een goed werkend afzuigsysteem of minstens 1 raam dat geopend kan
worden om te ventileren
Een fornuis met minimaal 4 pitten en een oven/magnetron is een vereiste
Een vaatwasser is een vereiste
Slaapkamer
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De bedden zijn in goede staat en volledig intact
Er zijn schone matrassen met matrashoezen
De slaapkamers zijn voorzien van voldoende verlichting en tevens gordijnen
Badkamer

□
□

Het vakantiehuis beschikt over minimaal 1 badkamer met wastafel, douche of bad en toilet (of
apart toilet)
De badkamer beschikt over een goed werkend afzuigsysteem of minstens 1 raam dat geopend
kan worden om te ventileren
Rondom

□
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De tuin rondom het vakantiehuis wordt regelmatig onderhouden
De toegang tot het vakantiehuis is veilig
Is uw vakantiehuis geschikt? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak!
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