
Algemene Informatie 

 ‘De Gouden Boaijum 14-K te Heeg’ 

 

Aankomst / Vertrek  

• Hoogseizoen:  

Een week of langer huren (vrijdagmiddag 16.00 uur tot vrijdagochtend 11.00 uur) 

• Laagseizoen/ Speciaal: 

Inchecken 16.00 uur 

Uitchecken 11.00 uur 

Op verzoek zijn andere aankomst / vertrek dagen ook mogelijk, zondags uitgesloten. 

 

Algemene prijzen  

• Linnengoed (bad-, bed-, keuken en toebehoren) 

• Toeristenbelasting € 1,25 p.p.p.n. 

 

Overige kosten 

• Administratiekosten € 10,- 

• Schoonmaakkosten € 150,- 

 

Borg 

De borg bedraagt € 500,-. 

Dit bedrag zal door verhuurder worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder 

aan verhuurder nog verschuldigd is. Bijvoorbeeld kosten voor aan de huurder toerekenbare schade 

aan het gehuurde en administratiekosten. 

 

Recreatie laagseizoen 

Vanaf november oktober tot half april kunt u tegen een aantrekkelijk tarief een accommodatie 

huren. Vraag ons naar de mogelijkheden en tarieven. 

 

Annuleringen 

Huurder dient per aangetekende post te annuleren.  

Bij annulering is huurder annuleringskosten verschuldigd.  

Verhuurder mag naast de annuleringskosten een vast bedrag van €25,- aan administratiekosten in 

rekening brengen. 

 

  



Huishoudelijk reglement 

Alle gasten dienen zich te houden aan het door het recreatiepark vastgestelde reglement. 

Overtreding van het reglement kan verwijdering van het park tot gevolg hebben zonder dat restitutie 

van de huursom of borg of een gedeelte daarvan plaats vindt. 

Belangrijkste gedragsregels in Waterpark Heeg 

Het is niet toegestaan: 

✓ In de woningen een beroep of bedrijf uit te oefenen. De woningen hebben uitsluitend een 

recreatieve functie. 

✓ Andere bewoners overlast aan te doen. 

✓ Tussen 22.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's morgens radio-, televisie- of ander geluid voort te 

brengen, dat voor anderen hinder kan opleveren. 

✓ Antennes, schotels voor satellietontvangst e.d. aan te brengen. 

✓ Opstallen, waaronder tenten, alsmede caravans, campers of andere kampeermiddelen op uw 

kavel te plaatsen. 

✓ Op de inrit bij de woning meer dan 2 auto’s geparkeerd te hebben staan. 

✓ Op de wegen voertuigen, caravans en andere voorwerpen te parkeren of te plaatsen. 

✓ Op wegen vervoermiddelen te gebruiken met een grotere asdruk dan 2500 kg. 

✓ Op wegen sneller te rijden dan 30 kilometer per uur. 

✓ Met motorboten of boten met buitenboordmotoren sneller te varen dan 2 km per uur. 

✓ Motoren stationair te laten draaien, evenals proefdraaien. 

✓ Aanplakbiljetten voor verhuur, verkoop of andere vormen van reclame op of aan de woning 

met de daarbij behorende grond aan te brengen. 

✓ Olie, oliehoudend water of chemische stoffen te lozen, andere milieuverontreinigende 

activiteiten te plegen, open vuren te ontsteken, of vuurpijlen af te schieten. 

✓ Zonder toestemming verandering in of aan gemeenschappelijke gedeelten aan te brengen 

(bijvoorbeeld het snoeien van de gemeenschappelijke hagen!). 

✓ Huishoudelijk afval elders dan de door de coöperatie en de Gemeente Súdwest Fryslân 

voorgeschreven plaatsen te deponeren. Deze stortkokers bevinden zich  bij de ingang van het 

Waterpark. De stortkokers scheiden groen afval, glas en overig afval. Er is een sleutel van de 

gezamenlijke stortkokers aanwezig in de woning. Grof afval kan worden afgeleverd bij de 

Gemeentewerkplaats aan De Draei te Heeg. Elders vuil deponeren is niet toegestaan. 

✓ Honden op het Waterpark onaangelijnd te laten en uitwerpselen niet op te ruimen. 

  



Daarnaast gelden de volgende regels: 

✓ Elk lid van de coöperatie (inbegrepen gasten of huurders) is verantwoordelijk voor schade, al 

dan niet met opzet, door zijn toedoen veroorzaakt aan eigendommen van derden of van de 

coöperatie. 

✓ Ingeval van storm, brand of enig ander onheil is ieder lid dat zich op het waterpark bevindt 

(inbegrepen gasten of huurders), verplicht hulp te verlenen. 

 

Aansprakelijkheid 

De eigenaar van de Gouden Boaijum 14-K te Heeg is niet aansprakelijk voor: 

✓ schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in de woning of door gebruik van de op 

het terrein aanwezige faciliteiten 

✓ onklaar raken en / of buiten gebruik zijn van faciliteiten en / of voorzieningen 

✓ fouten in prijslijsten of op de website worden niet als bindend beschouwd. 

 

Voor boekingen of informatie kunt u terecht bij: 

D.F. Blom 

Gouden Boaijum 14-K 

8621 CV  HEEG 

 info@vakantiewoningheeg.com 

 06 – 10 23 43 90 

mailto:info@vakantiewoningheeg.com

