
Huisregels 

 

Bij aankomst 

- Als u nog niet heeft ingecheckt omdat u laat bent aangekomen, doe dit dan direct de  
volgende ochtend. 

- Het huis is gecontroleerd voor uw aankomst maar het is natuurlijk altijd mogelijk dat we iets 
gemist hebben. Als dat het geval is, kom dan zo snel mogelijk naar de receptie zodat we het 
voor u kunnen oplossen. 

- Er liggen voor u klaar: 

 Vuilniszakken: voor normaal afval en voor gebruik bij vertrek (voor beschermers/ lakens 
en handdoeken) 

 Vaatwasser- en wasmachine middelen en afwasmiddel . Gebruik wat nodig is voor uw 
eigen gebruik en laat de rest achter voor de volgende gasten. 

 Voor ieder bed is er een matrasbeschermer en een kussenbeschermer. Ze zijn  
comfortabel en goed luchtdoorlatend. Wij verzoeken u met klem deze te gebruiken.  
Door het gebruik van de beschermers kunnen we voor u, maar ook voor de gasten na u, 
optimale hygiëne garanderen. 

 
Gedurende uw verblijf 

- Als er iets niet in orde is tijdens uw verblijf, meld dit dan zo snel mogelijk bij de receptie.  
In geval van grote problemen, neem dan ook contact op met Bluemundo, zodat we  
gezamenlijk alles kunnen doen om het probleem voor u op te lossen. 

- Wilt u de meubels niet verplaatsen of mee naar buiten nemen, uiteraard met uitzondering 
van het terrasmeubilair. 

- Er wordt van u verwacht dat u het huis op normale wijze schoon en netjes houdt.  

 

 

Wanneer u (tijdelijk) het huis verlaat sluit dan altijd de dakramen, doe de zonneschermen  
omhoog, klap de parasol in en leg de kussens van de tuinstoelen binnen. In deze regio 
kan het onverwacht hard en snel gaan stormen of regenen. Eventuele schade die door 
het niet naleven van deze regels wordt veroorzaakt, komt ten laste van de huurder. 

  

 

 

Bij vertrek 

- De koelkast moet leeg zijn en al het vuilnis moet naar de afvalcontainer gebracht zijn.  

- De vaatwasser moet leeg zijn en er mag geen afwas meer staan. 

- Gebruik 1  vuilniszak voor de matrasbeschermers / kussenbeschermers en de eventuele  
lakenpakketten. 

- Gebruik (indien van toepassing) 1 vuilniszak voor handdoeken en keukendoeken . 

- De vuilniszakken met beschermers/lakens/handdoeken kunt u in het huis laten staan, wij 
zorgen ervoor dat ze meegenomen worden. 

We nemen bovenstaande maatregelen voor uw gemak en ook vanuit hygiënisch oogpunt. We 
waarderen uw hulp door het naleven ervan. Als het schoonmaakteam toch nog extra werk 
heeft omdat bovenstaande regels niet gevolgd zijn, dan houden we een passend bedrag in van 
uw borg. 
 

- U kunt tot 10:00 uitchecken bij de receptie.  
Als u heel vroeg wilt vertrekken, kom dan de dag van te voren naar de receptie om af te  
spreken waar u de sleutels kan achterlaten. 


