HUISREGELS GUESTHOUSE HET VIERSPAN
Om voor u een prettig verblijf te creëren hebben we een paar huisregels opgesteld. Wij gaan
ervan uit dat u ons Guesthouse netjes gebruikt en respect hebt voor ons en onze eigendommen.
Wij zullen dat ook hebben voor u.
AANKOMST EN VERTREK
• Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de verhuurder.
• Inchecken is mogelijk vanaf 15.00 uur. Graag horen wij hoe laat u verwacht te arriveren.
• Op de dag van vertrek dient het Guesthouse voor 11 uur vrij te zijn. Denk aan uw sleutel!
• Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
ONTBIJT
• Op verzoek kan ontbijt verzorgd worden. Hieraan zijn extra kosten verbonden.
• Het ontbijt wordt op de afgesproken tijd vanaf 7:30 bij u gebracht. Eventueel wordt het
ontbijt de dag ervoor in uw koelkast geplaatst.
UW VERBLIJF
• Het Guesthouse (ruim 70m2) is geschikt voor maximaal 4 personen.
• Bij minimaal verblijf van 5 dagen wordt het Guesthouse tussendoor schoon gemaakt en
het bedlinnen vervangen. Wilt u tussendoor zuiver badlinnen? Laat het ons weten.
• Roken is alleen buiten op het terras toegestaan.
• Zorg dat bij tussentijds afwezigheid de deuren, schuifpuien en ramen afgesloten zijn.
• Wilt u gedurende een dag gasten ontvangen? Geef dat vooraf even aan ons door.
• Het Guesthouse dient netjes en schoon te worden gehouden.
• Er kan altijd iets gebeuren. Meld breukwerk en/of schade direct bij de verhuurder.
• Afval dient in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te worden gedeponeerd.
• Alcoholmisbruik is niet toegestaan, dus geniet maar drink met mate. Drugs zijn verboden.
• De EHBO doos vindt u in de kast van de woonkamer.
• U heeft een gratis parkeerplaats op eigen terrein en privé ingang tot uw beschikking.
S TALLEN
Er is een mogelijkheid om uw pony/paard tegen betaling te stallen en gebruik te maken van de
wasplaats. In overleg is weidegang mogelijk. Het gebruik hiervan is geheel op eigen risico.
GEBRUIK INTERNET
Wij bieden u gratis Wifi-netwerk aan. Bij misbruik wordt de toegang tot het internet geblokeerd.
DUURZAAMHEID
Wij zijn met onze Guesthouse milieubewust. Zo hebben wij zonnepanelen die o.a. onze
Guesthouse van energie voorziet. Wij vragen onze gasten ook zuinig om te gaan met gas, water
en licht. Zorg dat bij het verlaten van het Guesthouse het licht uit is.

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel gerust met Peggy of Dirk. Wij helpen u graag.

