
Auto volgetAnkt? CheCk. IdentIteItskAArten? CheCk. BAgAge? 
CheCk. Vakantiewoning? euhmmm… Laten we hopen dat ze echt zo mooi 

is aLs op de foto… een Vakantiehuis Vinden dat bij jou en je gezeLschap 

past, Vraagt wat zoekwerk op Voorhand. boVendien wiL je niet bedrogen 

uitkomen. de do’s en don’ts wanneer je een Vakantiehuis onLine boekt. 
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Particulier of bedrijf?
Vorige zomer stonden de kranten bol van de verhalen van bedrogen vakantiegangers. 
het prachtige huurhuis dat ze via het internet hadden geboekt, bleek totaal niet te 
bestaan. Verloren euro’s, verloren vakantie, verloren vertrouwen. natuurlijk zijn parti-
culiere aanbieders niet per definitie allemaal onbetrouwbaar, maar voorzichtigheid is 
geboden. om rampscenario’s te vermijden bestaan er enkele tips: check het adres van 
je vakantiewoning via google earth of google maps, bestudeer de foto’s voldoende en 
vraag duidelijke garanties … of bespaar jezelf heel wat gepieker en kies voor een gespe-
cialiseerde vakantiehuizenverhuurder. je vindt er even pittoreske huisjes als bij particu-
lieren en krijgt er meteen een gerust gevoel bovenop. de keuze is groter, de service beter 
georganiseerd. een paar foto’s op het internet flansen kan iedereen. een goeddraaiend 
verhuurbedrijf uit de grond stampen vraagt expertise. 

Welke Woningen bestaan er?
wie bij het woord ‘vakantiewoning’ spontaan moet denken aan stoffige huizen met 
meubilair dat de eigenaar te lelijk vond voor zijn eigen huis en dan maar een tweede 
leven gaf in zijn verhuurwoning, moet opnieuw gereset worden. Vakantiewoningen zijn 
even luxueus of zelfs luxueuzer dan je eigen woonst. tenzij je liever een back-to-basics 
model wilt. je kan het zo gek niet bedenken of het bestaat. een weekendje boomhut? 
een week grotwoning? pure luxe in een vijfsterrenvilla? of dompel je je als natuurlief-
hebber eens graag onder in het bruisende stadsleven van barcelona? alles kan. Van cha-
let tot kasteel, van molen tot hypermodern paleis voor twintig. huizen met wifi, sauna 
en zwembad zijn allang geen uitzondering meer. 

financieel Plaatje?
algemeen geldt: hoe meer zielen, hoe meer voordeel. huurprijzen zijn het laagst buiten de 
schoolvakanties, in november of na de kerstvakantie. ook het comfort, het aantal personen, 
het seizoen en de populariteit van de regio bepalen mee de prijs van een woning. wie echt 
low-budget wil gaan, boekt dus het best een midweek in het laagseizoen ergens in midden-
europa, maar kijkt ook regelmatig naar last-minuteaanbiedingen. gas, water en elektriciteit 
worden soms nog apart afgerekend, dat hangt af van de verhuurder. een huurhuisvakantie 
voel je sowieso minder in de portemonnee omdat je gaat met je eigen wagen en ze voor een 
gemiddeld gezin sowieso goedkoper is dan een hotel, ook in het hoogseizoen. neem dus ook 
een keer oma en opa mee of vriendjes van de kinderen. en vergeet de hond niet. 

Wat neem ik zelf nog mee?
in principe ligt in je vakantiehuis alles voor je klaar. soms moet je wel nog je eigen 
lakens en handdoeken meebrengen, maar dat weet je dan van tevoren en de rest is 
aanwezig. bij aankomst in je vakantiehuis is het de gewoonte dat je een borgbedrag 
overhandigt aan de huiseigenaar. de borg varieert per huis. de enige voorbereiding die 
je moet treffen, is je route uitstippelen en uitzoeken wat je allemaal zult gaan doen. 

Welke garanties krijg ik?
het verhuurbedrijf weet welke regio’s de reiziger veel te bieden hebben en aan welke 
eisen een goede vakantiewoning voldoet. hun agenten bezoeken de huizen, checken 
of er iets te beleven valt in de buurt en hebben direct contact met de huiseigenaren. 
ze bieden de garantie dat het huis hetzelfde is als op de foto. bij een specialist kan 
je ook een schadeverzekering nemen. en als er eens een glaasje breekt, dan wordt 
dat niet weggestreept op een papiertje. Loopt er toch iets fout, dan heb je via een 
verhuurbedrijf altijd een contactpersoon die zal bemiddelen tussen jou en de huisei-
genaar.

Zo Zoek je een huis
stel jezelf de volgende vragen: hoe groot moet het 
huis zijn? gaan jullie altijd uit ‘s avonds of is een 
gezellig haardvuur een must? wil je bergen in de 
buurt om te gaan klimmen, een wandelpad dat 
start aan je voordeur of moet er een rivier in de 
buurt zijn om te kanoën? ga je voor luxe of is een 
basiswoning goed? geprikkeld door de foto’s bij dit 
artikel? op de site van huizenverhuurder belvilla vind 
je verrassende huizen, zoals een molen, een boomhut 
en verschillende regiotypische woningen. je kan 
op  www.belvilla.be op verschillende criteria zoeken. 
de huizen kregen naargelang hun comfort één tot 
vijf sterren. zoeken kan op de basisuitgangspunten 
land, regio, type huis, aantal personen, datum en 
verblijfsduur, maar daarnaast op vele specifieke 
wensen, zoals aantal slaapkamers, speeltoestellen of 
zwembad. 
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