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Ons huishoudelijk reglement
Algemeen:
Als u iets in onze accommodatie mist, er iets voor verbetering vatbaar is of wij u op enigerlei wijze 
ergens mee kunnen helpen, laat dit ons dan gerust weten.

Als de inrichting tijdens uw verblijf beschadigd raakt, verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk te 
laten weten. Doe dit uiterlijk bij uw vertrek. Meestal kunnen dergelijke zaken via de aansprakelijk-
heidsverzekering snel en probleemloos worden opgelost. Kleinigheden, zoals een gebroken glas of 
bord, zijn normaal en hoeven niet te worden gemeld en vervangen.
Zorg ervoor dat ook uw medereizigers zich aan dit huishoudelijk reglement houden.

Uw plicht om voorzichtig te zijn:
Sluit alle ramen en deuren voordat u de accommodatie verlaat. Wij zijn niet aansprakelijk voor in-
braak of diefstal. Let er ook op dat alle lampen, de haard/oven en door u ingeschakelde apparaten 
uitgeschakeld zijn. Ga zorgvuldig om met de inrichting.

Keuken/bad:
We verzoeken u om gebruikt servies, bestek of potten en pannen voor uw vertrek af te wassen. Bij 
vertrek moet de keuken er zoveel mogelijk weer net zo uitzien als u deze hebt aangetroffen! Alle 
levensmiddelen moeten bij vertrek worden verwijderd. Scheid uw afval zorgvuldig in de containers.
Laat de badkamer na het douchen minstens 15 minuten luchten en zet daarbij de verwarming in de 
tussentijd uit. Verwijder etensresten niet via het toilet, de douche of de wastafel.

Verwarming/luchten:
Lucht de kamers dagelijks minstens 10 minuten (kort en intensief). Vergeet niet om de verwarming
in de tussentijd uit te zetten. De verwarmingen moeten worden uitgezet als het raam openstaat!
Het programma van de verwarmingsinstallatie mag niet worden gewijzigd.

Roken:
We verzoeken u alleen te roken op plaatsen waar dit uitdrukkelijk is toegestaan. Vraag in geval van 
twijfel na waar u wel en niet mag roken.

Rusttijden/middagrust:
Van 22.00 - 7.00 moet rekening worden gehouden met de nachtrust en van 12.00 tot 15.00 met de 
middagrust.

Sleutels:
Als huurder ontvangt u van ons minstens één sleutel. Bij verlies van de sleutel(s) moet het gehele 
slot worden vervangen. Degene die voor het verlies verantwoordelijk is, moet de
kosten ervan dragen!

Parkeren:
Gebruik alleen aangeduide/openbare parkeerplaatsen en neem eventueel de parkeertijden in acht.

Verder:
- Wijzig het programma van apparaten zoals de televisie enz. niet naar uw wensen.
- Extra personen die niet zijn gemeld, mogen niet in de accommodatie overnachten.
- Trek vieze schoenen altijd voor de deur uit.
- Neem meubilair niet uit het interieur mee in de openlucht.

Hartelijk dank voor uw aandacht!
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