
 
 

Machtigingsformulier Hogenboom Vakantieparken  

Geachte gast, 

Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor uw interesse in één van onze Hogenboom Vakantieparken. Wij 

gaan er van uit dat u een fijn verblijf heeft. 

Om uw incheck op het Hogenboom Vakantiepark te versnellen willen wij u vragen dit formulier ingevuld en 

ondertekend in te leveren bij aankomst op de receptie. Deze machtiging zorgt ervoor dat u geen contante 

borgsom hoeft te voldoen. Wilt u bij het inleveren tevens uw bankpas laten zien zodat wij de gegevens kunnen 

controleren? 

Alvast bij voorbaat dank! 

 

EENMALIGE MACHTIGING 

Ondergetekende machtigt middels ondertekening Hogenboom Vakantieparken te Molenlaan 69, 1422 XN Uithoorn 

om maximaal € 100,- (per accommodatie) van rekeningnummer (IBAN); ______________________________________ 

______________________________________________  

af te schrijven binnen één (1) week na vertrek indien de accommodatie niet in goede staat is achtergelaten. 

Naam + voorletters   _____________________________________________________________  

Straat + huisnummer  _____________________________________________________________  

Postcode + woonplaats  _____________________________________________________________  

Telefoonnummer (mobiel)  _____________________________________________________________  

Getekend te  _____________________________________________________________  

Datum  _____________________________________________________________  

 

Handtekening  _____________________________________________________________  

Vertrek- en schoonmaakprocedure  

Wij vragen u vriendelijk om voor vertrek al het gebruikte glaswerk, serviesgoed, bestek en keukeninventaris schoon terug te plaatsen in de 

daarvoor bestemde kastruimtes. Indien u meerdere bungalows heeft gehuurd vragen wij u om de inventaris in de juiste bungalow terug te 

plaatsen. Mocht uw bungalow beschikken over een vaatwasser dan dient u deze voor vertrek uit te ruimen en schoon op te leveren, dit 

geldt ook voor de haard, magnetron, oven en/of combimagnetron. 

Denkt u aan het volgende bij vertrek: 

 Bungalow veegschoon achterlaten 

 Graag de bedden afhalen en het beddengoed in de slopen in de hal van de bungalow achter te laten.  
(moltons hoeven niet afgehaald te worden) 

 Gehuurde keuken- en/of badlinnen in de hal achterlaten 

 Koelkast leeg en schoonmaken en op stand 1 laten staan.   

 Huisvuil in de daarvoor bestemde afvalcontainers deponeren. (staan bij de slagboom)  

 Verwarming laag zetten op 13 graden 

 Deuren en ramen afsluiten 

 Televisie volledig uitzetten 
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Bij het niet uitvoeren van de bovenstaande punten zijn wij genoodzaakt een bedrag van uw rekening in te houden. 

In te vullen door de receptie: 

Ontvangen d.d.  ____________________________________________________________________________  

Reserveringsnummer  ____________________________________________________________________________  


