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HUISREGELS

Aankomst en vertrek
• Bij aankomst meldt u zich bij de eigenaar.
• Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15:00 uur de B&B gebruiken.
• Op de dag van vertrek dient de B&B voor 11:00 uur vrij te zijn.
• Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden worden afgeweken.
• Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
Ontbijt
• Het ontbijt wordt niet door ons bereid. Alle inkopen voor een lekker én gezond ontbijt (melk, jus
d’orange, thee, koffie, afbakbroodjes, crackers, yoghurt, verse eieren, kaas, zoetigheid en vers fruit)
zijn gedaan en te vinden in de B&B. Zo bent u gebonden aan uw eigen ontbijttijd in plaats van dat
deze u wordt opgelegd.
• Bij mooi weer mag het ontbijt natuurlijk ook buiten worden genuttigd!
Uw verblijf
• Handdoeken worden om de dag gewisseld bij langere verblijven (tenzij anders wordt gewenst).
• Bij een minimaal verblijf van 5 dagen wordt de B&B tussendoor schoongemaakt en voorzien van nieuw
linnen.
• Vriendelijk vragen wij u rekening te houden met onze buren. Met name geluidsoverlast tussen 23.00
en 07.00 uur is niet wenselijk.
• Het gebruik van de B&B door derden is zonder toestemming van de beheerder niet toegestaan.
• De B&B dient schoon en netjes te worden gehouden tijdens uw verblijf.
• Afval hoort net als thuis in de vuilnisbak.
• Een EHBO-kitje bevindt zich bij de beheerder in huis. Een blusdeken (onderste la onder de combioven) en brandblusser (onder het tijdschriften bakje) zijn in de B&B aanwezig.
• Huisdieren zijn niet toegestaan.
• Roken in de B&B is niet toegestaan. Buiten uiteraard wel.
Duurzaamheid
• Wij vragen onze gasten zuinig om te gaan met gas, water en licht.
Wij wensen u een heel fijn verblijf in onze B&B toe!
Hartelijke groeten,
Henriëtte en Jelle
Teun en Loek

