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Huurvoorwaarden Molino Lorca 

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst  
die u sluit met Molino Lorca.  
Hieronder staan de algemene voorwaarden van Molino Lorca.  

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op elke huurovereenkomst die door 
Molino Lorca is aangegaan en een huurder. De huurder ontvangt na reservering 
een bevestiging per e-mail van Molino Lorca. Pas na ontvangst van deze 
bevestiging is de reservering definitief. Vóór aanvang van de huurperiode 
dienen de kosten voor huur betaald te zijn zoals verderop in deze voorwaarden 
vermeld.  

De huurperiode vangt aan en eindigt op de data en tijdstippen zoals in de 
bevestiging zijn vermeld. 

Prijzen en wijze van betaling  
Alle prijzen die zijn vermeld op de website luiden in € (Euro) per week.De 
huurovereenkomst komt tot stand doordat de huurder via de site reserveert via 
e-mail en waarna door Molino Lorca een bevesting van de reservering per e-
mail is gestuurd.  
Na onvangst van de overeengekomen aanbetaling zal Molino Lorca de boeking 
als definitef beschouwen.  

In de huurprijs zijn inbegrepen het beddengoed, handdoeken en badlakens, 
wifi, water en electriciteitsverbruik voor het aantal personen zoals voor de 
huurperiode is opgegeven. 
Ook de kosten voor de eindschoonmaak zijn inbegrepen. 

Bij het sluiten van de huurovereenkomst 56 of meer dagen voor aanvang van 
de huurperiode geldt het volgende: 
De eerste aanbetaling bedraagt 25% van het totaal door de huurder 
verschuldigde bedrag en moet uiterlijk 8 dagen na het sluiten van de 
huurovereenkomst door Molino Lorca zijn ontvangen. 
De tweede betaling bedraagt 75% van het totaal door de huurder 
verschuldigde bedrag en moet uiterlijk 42 dagen vóór de aanvang van de 
huurperiode door Molino Lorca zijn ontvangen. 

Bij het sluiten van de huurovereenkomst minder dan 56 dagen vóór aanvang 
van de huurperiode geldt het volgende: Het totale door de huurder 
verschuldigde bedrag moet door Molino Lorca, uiterlijk 3 dagen na de 
bevestiging van de reservering zijn ontvangen. 

De huurder die de betalingsafspraken niet nakomt is zonder ingebrekestelling 
in verzuim. In dat geval is Molino Lorca gerechtigd de huurovereenkomst te 
ontbinden. 

De huurder heeft het recht om een huurovereenkomst schriftelijk/e-mail te 
annuleren. Door een annulering eindigt de huurovereenkomst met ingang van 
de dag waarop zij door Molino Lorca is ontvangen. 
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De annuleringskosten zijn als volgt: 

a. bij annulering tot de 42ste dag vóór de aankomstdag:  
de aanbetaling: 25% van het huurbedrag; 

b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief)   
vóór de aankomstdag: 35% van het huurbedrag; 

c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór 
de aankomstdag: 40% van het huurbedrag; 

d. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór 
de aankomstdag: 50% van het huurbedrag; 

e. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de 
aankomstdag: 75% van het huurbedrag; 

f. bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de aankomstdag:90% van het 
huurbedrag. 

g. bij annulering op de aankomstdag of later: de volle huursom. De 
verschuldigde bedragen worden afgerond tot gehele getallen in Euro. 

Een dag als bedoeld hiervoor duurt van 00.00u tot 24.00u. 

Indien de huurder uiterlijk op de 40e dag voor aanvang van de 
overeengekomen huurperiode een andere huurder aanbrengt om zijn 
huurovereenkomst over te nemen, voor dezelfde huurperiode en voor dezelfde 
prijs, dan aanvaardt Molino Lorca deze nieuwe huurder tegen betaling van een 
vergoeding van € 50,-. De mededeling hiervan dient schriftelijk te worden 
toegezonden aan Molino Lorca. 

De huurder is verplicht om het huis net, ordelijk en gereinigd achter te laten. 
De huurder dient hierbij bijzondere aandacht te besteden aan het 
schoonmaken van de koelkast, diepvries, fornuis, oven, grill en sanitaire 
voorzieningen. De huurder wordt geacht het huis achter te laten in de staat 
waarin hij het zelf zou willen aantreffen. De kosten van niet of ontoereikend 
schoonmaken worden bij de huurder in rekening gebracht. Alhoewel de 
eindschoonmaak in de huurpijs is inbegrepen, ontslaat dat de huurder niet van 
de verplichting de afwas te doen, de koelkast leeg te maken en het verblijf 
voor vertrek op te ruimen. 

De huurder dient het gehuurde in dezelfde staat op te leveren, waarin hij het 
heeft aanvaard, met uitzondering van slijtage ten gevolge van normaal gebruik 
van het gehuurde. De huurder is tegenover Molino Lorca verantwoordelijk voor 
schade aan het huis en/of de inventaris, die is veroorzaakt tijdens de 
huurperiode en veroorzaakt is door de huurder of anderen, die door de huurder 
zijn toegelaten tot Molino Lorca. Schade aan het verblijf en/of de inventaris, die 
ontstaat tijdens de huurperiode moet onmiddellijk worden meegedeeld aan de  
eigenaar.  
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Molino Lorca doet bij iedere huurderswisseling een controle,  
waar gebreken en schade aan het huis en/of de inventaris, evenals  
alle defecten en een onvoldoende schoonmaak worden vastgesteld. 

Eventuele schade aan het verblijf en de plaats van die schade die huurder 
constateert en niet door huurder zijn verzoorzaakt, dient huurder binnen 72 
uur na aanvang van de huurperiode te melden. Huurder dient deze schade 
mede te delen aan de eigenaar. 
De huurder dient te voorkomen dat de schade of gebreken aan het 
vakantiehuis verslechteren en dient er zorg voor te dragen dat de schade voor 
Molino Lorca zo klein mogelijk blijft. 

De huurder is niet gerechtigd de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen 
en de huurder heeft geen recht op enige schadevergoeding of korting.  

Molino Lorca aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, 
gevolgschade of immateriële schade. 

Molino Lorca beschikt over een wasmachine, afwasmachine, magnetron, video, 
tv, schotelantenne, radio, vriezer, droger, zwembad, telefoon, wifi en andere 
faciliteiten. Deze faciliteiten zijn gratis beschikbaar voor de huurder, en Molino 
Lorca is niet aansprakelijk voor eventuele kortstondige, onverwachte storingen, 
beschadigingen of uitval daarvan. Dit geldt ook voor de leidingen, sanitaire 
voorzieningen, enz. In dergelijke gevallen geeft de huurder de eigenaar een 
mededeling over de situatie om zo spoedig mogelijk voor reparatie zorg te 
dragen.1 

De eigenaar vraagt alle gasten zorgvuldig om te gaan met alle natuur in de 
directe omgeving van Molino Lorca en daar geen schade aan te richten. Schade 
aangebracht aan de natuur is voor rekening van de huurder. 

Bij het huis is een zwembad aanwezig. De huurder is verplicht het zwembad op 
een verantwoorde, veilige manier te (doen) gebruiken en om de door de 
eigenaar gegeven gebruiksinstructies op te volgen. De huurder is verplicht 
kinderen die niet beschikken over voldoende zwemvaardigheid uitsluitend 
onder toezicht van een volwassene van het zwembad gebruik te laten maken. 

Indien de uitvoering van de huurovereenkomst, als gevolg van onvoorziene 
omstandigheden of overmacht niet mogelijk is of aanzienlijk wordt bemoeilijkt 
is Molino Lorca gerechtigd om de huurovereenkomst te ontbinden. Van 
onvoorziene omstandigheden of overmacht is onder meer sprake in geval van 
oorlog, natuur-en milieurampen, epidemieën, grenssluitingen, verkeersdrukte, 
stop van handel in valuta, stakingen, uitsluitingen en andere gevallen van 
overmacht. Molino Lorca is in dit geval niet aansprakelijk voor eventuele kosten 
en schade van de huurder.  

Molino Lorca is niet aansprakelijk voor insectenoverlast in het huis of op het 
perceel waarop het huis staat en ook niet voor diefstal of schade aan huurder´s 
eigendom. 


