
Abonnement Kwaliteitscontrole (AKC) Grip op kwaliteit

Een schone accommodatie is de eerste en belangrijkste indruk die een gast krijgt bij het betreden van
jouw accommodatie. Je wil terugkerende gasten, goede recensies, een zo groot mogelijke
bezettingsgraad en bijbehorende omzet.
Het is echter moeilijk om een goede schoonmaker of een goed schoonmaakbedrijf te vinden. Herken je
het fingers crossed gevoel? Doe je een schietgebedje dat er goed is schoongemaakt en dat de gasten
geen klachten hebben?
Grip krijgen op de kwaliteit van de schoonmaak van je vakantie accommodatie kan!
Met een abonnement bij Vakantiewoningbeheer Egmond.

Voorwaarde:
De schoonmaak wordt verzorgd door een door de vakantiewoning eigenaar zelf gecontracteerde
schoonmaker of gecontracteerd schoonmaakbedrijf.

Wij kunnen het volgende verzorgen:
● 3x per maand steekproefsgewijs controle van de schoonmaak.
● De duur en het tarief van deze controle is afhankelijk van de grootte van de vakantiewoning en

vindt in de regel plaats tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
● Het doorgeven van de wissels gebeurt aan het einde van de maand voorafgaande aan de

maand waarin de controles worden uitgevoerd. Eventuele annuleringen/wijzigingen dienen zo
spoedig mogelijk te worden doorgegeven. Vakantiewoningbeheer Egmond zal dan de eventueel
geplande controle voor die datum verzetten, maar behoudt het recht om de controle in een
andere maand te verzorgen.

● Aan de hand van een controlelijst wordt de woning en tot de woning behorende omgeving
gecontroleerd en eventueel na gepoetst.

● De controlelijst wordt opgehangen in de schoonmaakkast zodat de schoonmaker de
bevindingen kan lezen en wordt verstuurd naar de eigenaar, die hier eventueel actie op kan
nemen.

● Vakantiewoningbeheer Egmond kan tegen meerkosten ook de terugkoppeling naar de
schoonmaker of het schoonmaakbedrijf verzorgen.

Abonnementsgegevens
● Het abonnement gaat in in overleg nadat er een intake heeft plaatsgevonden in de

vakantiewoning. Aan de intake zijn kosten verbonden.
● Betaling van het abonnement is vooraf.
● Het abonnement is maandelijks opzegbaar, opzeggen kan voor de eerste van de maand.

Abonnementsprijzen
De prijs van het abonnement is afhankelijk van de grootte van de vakantiewoning en de ligging ten
opzichte van Egmond Holiday. De genoemde prijzen zijn per maand en exclusief btw.
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Grootte Vakantiewoning Afstand tot 10 km Afstand 11- tot maximaal 20 km

max 20m2 € 85 € 105

max 50m2 € 100 € 120

groter < 50 m2 v..a € 125 v.a. € 145

Intake € 50

Bedrijfsnaam (indien van toepassing) :
Contactpersoon :
Adres aanvrager :
postcode & plaats :
Telefoonnummer :
E-mailadres :
Naam Vakantiewoning :
Adres vakantiewoning :
BTW nummer :
IBAN nummer :
Tenaamstelling rekening :
Gewenste Ingangsdatum (per 1e van de maand) :

De aansprakelijkheid van Vakantiewoningbeheer Egmond is beperkt tot maximaal de vergoeding die u
aan Beheer Vakantiewoning Egmond heeft betaald, exclusief BTW. Indien de schade gedekt is door
een verzekering van Beheer Vakantiewoning Egmond én de verzekeraar tot uitkering overgaat is de
aansprakelijkheid van Beheer Vakantiewoning Egmond  beperkt tot het bedrag dat haar
schadeverzekeraar uitkeert.

Voor akkoord:

Naam Naam

A.M.M. Knook …………………………………

Vakantiewoningbeheer Egmond

Datum: Datum:

Plaats: Plaats:

Handtekening: Handtekening:

………………………………… …………………………………
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