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Overeenkomst tot verhuur van een vakantiewoning 

 

De ondergetekenden: 

 

1.  De heer/mevrouw [naam], wonende te [adres en plaatsnaam], verder te noemen ‘verhuurder’; 

 

en 

 

2. De heer/mevrouw [naam], wonende te [adres en woonplaats], verder te noemen ‘huurder’; 

 

 

Komen overeen als volgt: 

 

1. De verhuurder verhuurt aan de huurder de vakantiewoning gelegen aan de [adres en 

plaatsnaam] aan partijen voldoende bekend, zodat een nadere omschrijving hiervan 

achterwege kan blijven. 

 

2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van [aantal] (weken, maanden), met 

ingang van [datum] en eindigende op [datum] 

 

3. De huurprijs bedraagt €[bedrag] (zegge: [invullen] euro) per week/maand en zal bij 

vooruitbetaling en zonder aftrek, korting, verrekening of opschorting worden voldaan door 

middel van overmaking op rekeningnummer [nummer] van de [bankstelling] ten name van 

[naam] 

 

4. De verschijndagen van de huurbetaling zijn fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling op de 

verschijn- of vervaldag verbeurt huurder aan verhuurder van rechtswege per kalendermaand 

vanaf de vervaldag van dat bedrag een direct opeisbare boete van 2% van het verschuldigde 

per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, met een 

minimum van €[bedrag] per maand. De kosten, zowel in als buiten rechte, veroorzaakt aan de 

verhuurder door overtreding of niet-nakoming van een der bepalingen van deze 

overeenkomst, zijn voor rekening van de huurder. De ten laste van de huurder komende 

kosten worden bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat niet lager is dan het gebruikelijke 

tarief dat door deurwaarders wordt gehanteerd. 

 

5. Het gehuurde wordt door de verhuurder aan de huurder in gebruik gegeven als vakantie of 

seizoenswoning voor zich en zijn gezin. Een ander of verdergaand gebruik is aan de huurder 

niet toegestaan, zodat het gehuurde noch geheel noch ten dele aan derden in huur, 

wederhuur, afstand van huur, onderhuur (AirBNB of vergelijkbare instelling) of enig ander 

gebruik mag worden gegeven of afgestaan en geen enkele overdracht van huurrecht mag 

plaatsvinden. 

 

6. Indien huurder de verplichting uit artikel 5 niet nakomt en/of een in dat artikel neergelegd 

verbod overtreedt verbeurt hij, na behoorlijke ingebrekestelling en/of aanmaning, aan 

verhuurder een onmiddellijk opeisbare boete van € 2.000,-- en een boete van € 100,-- voor 

elke dag dat de ongeoorloofde toestand voortduurt, onverminderd het recht van verhuurder 

om de volledige door hem geleden schade te vorderen en/of tegelijkertijd zowel de boetes als 

vervangende en/of aanvullende schadevergoeding te vorderen en/of huurder te verplichten tot 

afdracht van de winst die hij (naar schatting) heeft genoten door het handelen in strijd met dit 

verbod. Eveneens heeft verhuurder het recht om ontbinding wegens wanprestatie en/of de 

boetes en aanvullende schadevergoeding te vorderen. 

 

7. De huurder verklaart het gehuurde te hebben aanvaard in goede staat van onderhoud en 


