Huisregels
We willen jullie vriendelijk vragen om ons huis met respect te behandelen en om onze huisregels na
te leven. We begrijpen dat regels saai zijn en zullen proberen om ze tot een minimum te houden.
1. Niet roken binnenshuis! Als je toch echt een dringende behoefte voelt om een sigaret op te
steken, doe dat dan buiten op het terras of op de balkons (onder de tafel buiten op het
terras vind je een asbak)
2. Respecteer de nachtrust van de andere bewoners die morgen gewoon naar hun werk
moeten. Geen muziek of harde geluiden tussen 00:00 en 08:00.
3. Ga alstublieft voorzichtig om met de huissleutels. Als deze kwijtraken moeten we de code
van het slot en alle bijbehorende gecodeerde sleutels vervangen. Om deze kosten op te
vangen zijn we dan genoodzaakt een bijdrage te vragen van € 150.
4. Op dit moment kunnen er helaas geen huisdieren in ons vakantiehuis verblijven.
5. Mochten jullie per ongeluk schade aanrichten aan het huis of de inboedel, laat het ons dan
weten zodat we kunnen overleggen wat de schade precies is en hoe we dit op kunnen lossen.

Gebruik van het zwembad
Als onze gasten mogen jullie gebruik maken van het gezamenlijke zwembad. We willen jullie
vriendelijk vragen onderstaande regels goed door te nemen. Door het zwembad te gebruiken gaan
jullie akkoord met de volgende voorwaarden:
1. Het gebruik van het zwembad is voor eigen rekening en risico. Noch wij als eigenaar van het
appartement, noch de VvE als eigenaar van het zwembad, kan aansprakelijk gesteld worden
voor schade of letsel welke voortvloeit uit gebruik van het zwembad.
2. Houd er rekening mee dat er geen badmeester of ander persoon aanwezig is bij het
zwembad om toezicht te houden.
3. Het zwembad is uitsluitend bedoeld voor de bewoners en jullie als onze gasten. Nodig
daarom a.u.b. geen mensen uit die in een andere accommodatie slapen om het zwembad te
komen gebruiken.
4. Kinderen onder de 12 jaar die het zwembad willen gebruiken moeten altijd vergezeld worden
door een volwassene welke toezicht houdt op de kinderen.
5. Mensen die niet kunnen zwemmen mogen geen gebruik maken van het zwembad tenzij ze
gebruik maken van opblaasbare armbandjes of vergelijkbare hulp materialen en vergezeld
worden door een volwassene die wel kan zwemmen.
6. Personen die onder invloed zijn van alcohol of andere middelen welke een effect kunnen
hebben op het lichamelijke en/of fysieke welzijn mogen geen gebruik maken van het
zwembad. Ditzelfde geldt voor mensen met ernstige gezondheidsproblemen.
7. Gebruik het zwembad a.u.b. niet wanneer het weer dit niet toe laat (regen, onweersbuien
etc.) of wanneer de zwembad robot in het zwembad is om deze schoon te maken.
8. Rennen rondom het zwembad is niet toegestaan, het kan erg glad zijn!

