HUISREGLEMENT :
1. Gelieve de meubels niet te verplaatsen. Dit kan onnodige schade en slijtage van
de meubels en vloeren tot gevolg hebben. We kunnen U extra kosten in rekening
brengen indien meubels moeten worden teruggeplaatst.
2. Geen ruimten of kasten openen die met een sleutel afgesloten en dus voor
privédoeleinden bestemd zijn.
3. Niet in de toiletten, douches, wastafels of andere afvoeren werpen (geen
tampons, maandverbanden, luiers, inlegkruisjes). Verder geen milieuschadelijke
schoonmaakmiddelen zoals chloor e.d., vetten en etensresten in de afvoer of in de
toiletten werpen. Dit veroorzaakt ernstige verstoppingen !
4. Gebruik altijd linnengoed op de bedden. Mocht u dit nalaten, dan worden de
reinigingskosten van de kussens, dekens en matrassen bij u in rekening gebracht.
5. Huisdieren zijn helaas niet toegelaten. Er worden geen uitzonderingen
toegestaan.
6. Respecteer de tuin, pluk geen bloemen of fruit, kom niet aan de bomen en planten
en stook geen vuurtje ! Als er sporen van brand aanwezig zijn wordt U een boete
van 100€/m2 in rekening gebracht. Het opzetten van tenten is strikt verboden.
7. Zorg dat u geen overlast veroorzaakt. Houd u aan de regel dat men na 22uur
s’avonds de rust dient te respecteren, voor omwonenden.
8. Signaleer eventuele onvolkomendheden direct bij aankomst en meld dit ons
binnen de 24uur zodat u op het einde van het verblijf niet aansprakelijk gesteld
wordt. Meld eventuele ontstane schades tijdens uw verblijf en voordat u vertrekt
aan ons, zodat we het huis voor de volgende gasten in orde kunnen brengen.
9. U dient er zelf voor te zorgen dat alle nog openstaande kosten voor het vertrek
worden afgerekend, behoudens andersluidende afspraak. Ook bent u verplicht
om het volledig ingevuld toeristenbelastingsformulier (mits dit niet reeds eerder
in ons bezit is natuurlijk) in te vullen en af te geven.
10. Het vuilnis dient U zelf mee naar huis te nemen, tenzij het verpakt is in de door de
provincie Limburg voorziene huisvuilzakken, evenals glas, papier en karton.
11. Indien een klacht, na overleg met ons, ter plaatse niet naar tevredenheid kan
worden opgelost, zullen wij de klacht in behandeling nemen en indien ze terecht
is, zoeken naar een passende oplossing.

