Huisregels Appartementen "Het Platte Putje"
1 U heeft onderstaande huisregels en Recronvoorwaarden gelezen en ben akkoord.
2 Ieder die een appartement huurt moet zijn ingeschreven in ons nachtregister. Er mogen niet meer personen
aanwezig zijn dan dat de huurder heeft opgegeven.
Bezoekers met overnachting betalen € 10,00 p/ p per nacht. (als totaal > 5pers. komt)
3 Aankomst 16.00-18.00 uur. Vertrek 10.00 uur mits anders staat aangegeven in prijslijst
Bij voortijdig vertrek geen restitutie. Bij niet tijdig vertrek wordt er 1 dag extra in rekening gebracht
Gast zorgt zelf voor een annuleringsverzekering / reisverzekering
Betaalde voorschotten worden door ons niet gecrediteerd
4 Auto / motor alleen op het terrein toegestaan bij het laden /lossen (aankomst/vertrek)
Vervolgens parkeert u uw auto / motor op de daarvoor bestemde parking. Dit i.v.m veiligheid voor (uw) kinderen
5 Het is verboden zonder toestemming in de bedrijfsgebouwen te verblijven. Het is niet toegestaan landbouwmachines
en landbouwvoertuigen te beklimmen. Wilt u bij machines die in werking zijn of zich verplaatsen, voldoende afstand
houden. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die u lijdt bij niet naleven van deze
regel. In de paardenstal is het alleen toegestaan voor paardeneigenaren / fam.
6 De verhuurder neemt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeval of vermissing. Het gebruik van
speelmateriaal geschiedt op eigen risico. Trampoline max. 1 pers.
7 Wees zuinig op ons inventaris, speelmateriaal, gebouwen en natuur. Beschadig deze niet.
De verhuurder heeft het recht toegebrachte schade in rekening te brengen. Honden niet op de bank / bedden.
8 Geluid dient zoveel mogelijk vermeden te worden in de nachtelijke uren. Dit houdt in dat ook de airco ’s nachts
niet mag draaien.
9 Barbecuen is toegestaan, mits voldoende aandacht voor brandgevaar. U dient een emmer water bij de hand te
houden (Brandblusser hangt aan de gevel.)
10 In het gebouw en appartement is het verboden te roken. Hebt u toch gerookt, dan kost dit u de gehele borg.
11 Gebruik altijd linnengoed op de bedden. Mocht u dit nalaten, dan worden de reinigingskosten van de kussens,
dekbedden, en matrassen bij u in rekening gebracht.
12 Onze huisdieren en anderen hun dieren niet voederen.
13 U dient zelf zorg te dragen voor uw huisdier. Deze mag andere gasten niet tot overlast zijn. Zorg ervoor dat uw hond
zijn behoefte niet op het kampeerterrein of erf doet. Gebeurt dit wel (per ongeluk) dient u het op te ruimen.
Honden niet alleen achterlaten in of om het appartement. Dit kan overlast bezorgen. Honden aan de lijn.
14 Gooi alleen gesloten vuilniszakken in de container. Pampers, etenswaren e.d alleen in een gesloten zak in de
container gooien Bij vertrek dient u de gesloten vuilniszak in de daarvoor bestemde container te deponeren
koelkast en vaatwasser zijn leeg. Zo niet dan wordt dit verrekend met de borg. (Dit valt nl niet onder de schoonmaak.
waarvoor wij u € 50,00 voor aanrekenen) Het interieur terug zetten zoals u het heeft aangetroffen.
15 Betaalde borg wordt binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op. bank / giro. Na uw vertrek wordt er uitgebreide
controle gedaan. Constateren wij beschadigingen / vermissingen, dan wordt dit van de borg afgetrokken, of is de
schade groter dan de borg dan sturen wij uw alsnog een factuur.
16 Het afsteken van vuurwerk is verboden. Dit ivm brandgevaar en aanwezige dieren.
17 Personen die voorgaande regels ernstig overtreden kunnen van het terrein verwijderd worden.
18 Er worden regelmatig foto's genomen door ons of door gasten. Er worden hiervan foto's gebruikt voor op onze
website. Bij betaling van factuur of door contante betaling bij aankomst (niet gereserveerd) geeft u toestemming, dat
u (en fam.) (herkenbaar) op een foto op onze website mogen staan.
19 U verblijft op een agrarisch bedrijf. Dit betekent in het hoogseizoen voor ons ook een aantal weken oogstseizoen. Dit
kunnen dagen zijn van vroege ochtend tot (zeer) late avond. Dit kan lawaai veroorzaken door tractoren en
vrachtwagens (aan- en af rijden, laden en lossen).
20 Alle regels gelden ook voor uw bezoekers.

