
	 	 	  
NIEUW IN 2021: CORONA-STRESS-VRIJ HUREN 

• In het geval dat overheidsmaatregelen het onmogelijk maken om te verblijven in het door u gehuurde 
vakantiehuis, dan kunt u tot 28 dagen voor aanvang van de huurperiode uw verblijf omboeken naar een later 
tijdstip.  

• Mocht er sprake zijn van reis- en/of verblijfsbeperkende overheidsmaatregelen binnen 28 dagen voor uw 
vakantie, dan zullen wij in nauw overleg met de eigenaar proberen om een goede oplossing te vinden.  

• Wij vragen een bijdrage van € 95 voor onze administratieve werkzaamheden.  
• Voor de voorwaarden zie onze website. 

ANNULEREN 

Voorkom onnodige malheur, sluit een annuleringsverzekering af. De annuleringsregels van Luxe Vakantiehuis 
Dordogne: 

Een annuleringsverzekering kost niet veel. Maar kan veel (financiële) ellende besparen. Check goed uw 
dekking; Corona is niet altijd meeverzekerd.  

Annulering gedaan vóór: Annuleringskosten:

Meer dan 42 dagen 30% van de totale huursom (borg wordt 
terugbetaald)

29-42 dagen inclusief 50% van de totale huursom (borg wordt 
terugbetaald)

0-28 dagen inclusief 100% van de totale huursom (borg wordt 
terugbetaald)

Annuleringsverzekering

Uitbraak besmettelijke ziekte Is meestal geen gedekte reden voor een 
annuleringsverzekering.

Negatief reisadvies Is doorgaans geen gedekte reden voor een 
annuleringsverzekering.
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Luxe vakantiehuis huren in Coronatijd 
Namens al onze huiseigenaren alvast hartelijk welkom in de Dordogne. We zijn 
vastbesloten van 2021 een fantastisch jaar te maken. Wij vragen u dit document goed 
te lezen. Het is de beste garantie voor een zorgeloze vakantie, zonder vervelende 
verrassingen. 

Zsuzsi & Floris - À bientôt 

https://luxevakantiehuis-dordogne.com/corona-stress-vrij-huren/


REIZEN 

Sluit altijd een reisverzekering af. Zeker in tijden van Corona. Check vooraf de kleine lettertjes. Vooral op 
onderstaande punten.  

ZIEK WORDEN 

De gezondheidszorg is uitstekend geregeld in Frankrijk. Maakt u zich geen zorgen. Check wel uw 
verzekeringen.  

BELANGRIJKE INFORMATIEBRONNEN 

Reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken	  

Corona website van de Franse overheid	  

Reisadviezen Belgische overheid 

Ziek worden in het buitenland 

De kleine lettertjes van uw reisverzekering  

De kleine Corona letters van uw verzekeringspolis 

Reisverzekering

Code Oranje Reisverzekering biedt meestal geen dekking; 
checken.

Geel naar Oranje Reisverzekering biedt meestal dekking bij 
spoedig vertrek; checken.

Ziekte

Hulp Alarmcentrale Reisverzekering

Medicijnen en behandelingen Zorgverzekering (eventueel aangevuld door 
reisverzekering)

Kosten van je bezoek aan ziekenhuis 
(ambulance)

Reisverzekering

Extra verblijfkosten in het buitenland Reisverzekering

Niet genoten vakantiedagen Annuleringsverzekering

Overige kosten Reisverzekering
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https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/vue-d-ensemble?location=FRA
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
https://www.wegwijs.nl/artikel/2015/10/ziek-in-het-buitenland-wat-nu
https://www.moneyview.nl/corona-reisverzekeringen
https://www.independer.nl/reisverzekering/info/annuleringsverzekering/corona-virus


ZES VOORDELEN VAN HUREN IN DE DORDOGNE 

In 2020 kozen veel vakantiegangers voor de Dordogne. Ondanks alle Corona ellende! Daar moet toch een 
verklaring voor zijn!  

EEN WELGEMEEND ADVIES 

Boek tijdig uw vakantiewoning. Hoe vroeger hoe beter. Zo bent u verzekerd van de gewenste periode in 
2021. Dat is geen verhuurpraatje; Steeds meer mensen ontdekken dat het huren van een luxe vakantie huis 
in de Dordogne een slimme en vooral verstandige keuze is.  

We kijken ernaar uit om u te helpen bij het plannen van uw volgende vakantie.


Dit overzicht is ingevuld naar beste eer en geweten. Toch kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.
(Editie 09.2020)
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De Périgord is prachtig 

De Dordogne is een departement 
dat charme, sportieve activiteiten 

en gastvrijheid biedt. Veel 
huurders komen elk jaar terug.
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Dordogne is Corona Groen 

Een van de veiligste 
departementen van Frankrijk.


Covid-19 voelt zich hier nauwelijks 
thuis.
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Dordogne is dichtbij 

Dordogne is dichtbij. Met een auto 
bent u nooit langer dan een dag 

onderweg. Vliegen naar Bergerac 
is ook snel.
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Al uw wensen vervuld 

Privé zwembad, luxe keuken, 
comfortabel interieur, eigen 

terrein, prachtig uitzicht.
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Home Office mogelijk 

Indien noodzakelijk kunt u perfect 
vanuit uw vakantiehuis werken. 

Een internetverbinding is 
standaard.
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Hygiëne gegarandeerd 

De hygiëneregels zijn van de 
hoogste standaard. Uw 
vakantiehuis is perfect 

schoongemaakt.
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