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Huurvoorwaarden Strandcabines Beachhouse Key West 
 
  1.  Huurperiode van de strandcabine is drie maanden van 1 juni tot 1 september.  

  2.  U dient te allen tijde de stoelen van de door u gehuurde cabines terug te plaatsen. 

  3.  U dient het vuil in de daarvoor bestemde afvalcontainers te deponeren. 

  4.  Eventuele schade op ons strandvak veroorzaakt door kinderen wordt op de ouders verhaald. 

  5.  Het is niet toegestaan om meer dan 1 windscherm per cabine te gebruiken. 

  6.  Het is niet toegestaan om stoelen en/of zeiltjes van de ‘buren’ te lenen. 

  7.  Het is niet toegestaan om de van ons gehuurde stoelen in het water te plaatsen. 

  8.  Meer dan 6 personen bij een cabine kunnen wij alleen toestaan als er geen overlast is voor de 

omliggende cabines.  

      Bij overlast hebben wij het recht om tijdens het seizoen de cabine op te zeggen.  

  9. Wij zijn niet aansprakelijk voor de door u meegebrachte spullen. 

10. Op alle door u meegebrachte spullen die u in uw cabine laat staan (tafels, speelgoed, parasols 

etc.) en de spullen die door u in het berghok worden opgeslagen, dient u uw cabinenummer te 

vermelden.  

      We zijn niet verantwoordelijk voor schade en verlies van uw eigendommen. 

11. U dient uiterlijk 7 september al uw spullen te hebben verwijderd uit het berghok. 

12. Het is verboden om op de dakjes van de cabines te gaan zitten, springen etc. 

13. Het is verboden om tussen de cabines te voetballen, tennissen en barbecueën. 

14. Wanneer u een cabine huurt, wordt de huurperiode zonder tegenbericht van de huurders kant 

automatisch voor het nieuwe seizoen verlengt. 

15. Opzegging van uw cabine dient u te allen tijde schriftelijk, voor 1 mei door te geven. 

      Aan: Ina Schilperoort, Duindistel 79, 2202 DE  Noordwijk. 

      of per mail: inaschilperoort@hotmail.com 

16. Bij het niet tijdig betalen van de huur, behouden wij ons het recht op de cabine opnieuw te 

verhuren. 

17. Wij behouden ons het recht op zonder opgaaf van de redenen de huur op te doen zeggen. 

18. Wij houden ons niet aansprakelijk voor ongevallen en letsels binnen en buiten ons strandvak. 

19. Wij zijn niet aansprakelijk voor situaties ontstaan door weersomstandigheden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


