HUISREGELS:
We vinden het heel belangr�k om goede afspraken te maken met onze gasten, zodat jullie een
aangenaam verbl�f hebben zonder vervelende verrassingen.
De grote meerderheid van de verbl�ven verloopt zonder enig probleem. Maar het moet maar één keer
mislopen. Je zou toch niet willen dat je mooie vakantieherinneringen worden vergald door een vervelend misverstand? Lees daarom onze huisregels aandachtig na alvorens je Casa Il Cipresso boekt.
Basisrichtl�nen
- Respecteer het vakantiehuis alsof het je eigen eigendom is.
- Neem de raad en opmerkingen van de eigenaar over het gebruik van de faciliteiten steeds ter harte.
- Volg de regels voor vreedzaam samenleven met de buren of de omgeving.
- Hou rekening met de gemeentel�ke regels, vooral inzake afval en brandveiligheid.
- Maak buitenshuis geen lawaai dat de buren zou kunnen storen.
- Roken in het gebouw is niet toegestaan.
- W� laten geen huisdieren toe, uitgezonderd assistentie honden.
Aankomst en vertrek
W� verwelkomen jullie graag vanaf 15u00 en zullen jullie opwachten in Casa Il Cipresso. B� aankomst
wordt de sleutel persoonl�k overhandigd en leiden we jullie rond in de woning.
B� vertrek, ten laatste om 11u00, wordt de sleutel ook weer persoonl�k ingeleverd.
Schoonmaak
De woning wordt netjes en opgeruimd achtergelaten, de eindschoonmaak is inbegrepen.
Evenals het bed- en badlinnen. Badlinnen wordt om de 2 dagen vervangen.

Verbruik
Elektriciteit, water en verwarming z�n inbegrepen.
Wees proactief en zuinig met energie in het vakantiehuis.Gebruik de thermostaat om de temperatuur
te regelen. Open de vensters niet wanneer de verwarming is ingeschakeld. Schakel het licht uit wanneer een ruimte niet gebruikt wordt. Verspil geen water. Kortom, deze alledaagse dingen die je b� je
thuis toepast gelden ook in een vakantiehuis.
Meubilair
We hebben deze woning met veel liefde ingericht en je mag gebruik maken van al de zaken die in de
woning aanwezig z�n. We vragen je dan ook om er zorg voor te dragen t�dens je verbl�f. W� staan
erop dat er geen meubels verplaatst en/of buiten gezet worden.
Kinderen
Kinderen van alle leeft�den z�n welkom. Kinderen van 4 jaar en ouder worden b�
deze accommodatie als volwassenen meegerekend.
Kinderbedje tot 4 jaar is gratis en dient aangevraagd te worden.
Veiligheid kinderen
Kinderen kennen het vakantiehuis en de mogel�ke gevaren niet. Het is aan te raden om samen met
hen het huis te verkennen en hen te w�zen op enkele basisregels: niet rennen op de trappen;
niet met de deuren spelen; nooit zonder toezicht het domein verlaten, ook niet om vlug een bal die op
straat terechtkwam terug te gaan halen;… Laat uw kinderen nooit zonder toezicht achter.

Verantwoordel�kheden
W� z�n niet aansprakel�k voor ongevallen, diefstal of schade t�dens jullie verbl�f. Tenz� het een
gevolg is van een tekortkoming.
Je bent zelf verantwoordel�k voor het gedrag van alle gasten. W�s hen erop respect op te brengen
voor het vakantiehuis en de veiligheidsvoorschriften te volgen. In geval van schade veroorzaakt door
jou of door je gasten ben je burgerrechtel�k aansprakel�k. De schade-loosstelling is voor jouw rekening.
Omwille van brandveiligheid mag het aantal vakantiegangers nooit de maximum capaciteit van de
vakantiewoning overschr�den. Het maximum aantal personen is 8 (+ 2 kinderen). Indien dit niet
gerespecteerd wordt heeft de eigenaar het recht om het verbl�f zonder voorafgaande bekendmaking
noch vergoeding op te schorten.
W� vragen b� je boeking al de namen en adressen van de aanwezige gasten (verzekeringstechnisch),
Er worden dan ook geen overige gasten toegelaten.
Plaatsbeschr�ving b� aankomst en vertrek
Voor en na elk verbl�f wordt de woning grondig schoongemaakt en nagekeken op evt. schade of het
ontbreken van keukenmateriaal en/of textiel. Indien nodig kunnen evt. kosten voor schade (schade
berokkend door de huurder of z�n/haar gasten t�dens hun verbl�f) of kosten o.w.v. het ontbreken van
keukenmateriaal of textiel afgehouden worden van de waarborg.

De luxe vakantiewoning biedt behalve veel comfort nog een heleboel extra’s.

Er is gratis
Wiﬁ
beschikbaar
in de gehele
vakantiewoning.

Je ontvangt
de sleutel
persoonl�k
b�
aankomst.

Parking is
gratis en ruim
voldoende
aanwezig.

Mogel�kheid
tot huren
elektrische
ﬁetsen.
Pr�s: 10 Euro
per dag, per ﬁets.
4 ﬁetsen te huur.

Handdoeken
worden om
de 2 dagen
ververst.
Toiletpapier
wordt
aangevuld
indien nodig.

Er mag in
geen geval
binnen
gerookt
worden.

Maak t�dens
je verbl�f
gratis
gebruik van
de jacuzzi in
de tuin.

Er z�n heel
wat leuke
activiteiten in
de buurt.

geschikt voor
max. 6 p.

Maak
gebruik van
de ontb�t
service.
Op voorhand
reserveren
verplicht.

Tegenover
de woning
kan je
genieten
van heerl�ke
Italiaanse
gerechten in
eetcafé Het
Boske.

W� wensen jullie een heel f�n verbl�f en hopen dat alles naar wens is.
Vriendel�ke groeten Stelio en Corinna.

Wolfsdal 68 • 3550 Houthalen-Helchteren

011 57 10 93
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www.facebook.com/casailcipresso
LU X E V A K A N T I E W O N I N G

