Weetjes en huisregels
Weetjes
Bij aankomst zijn de bedden al opgemaakt en zijn voor volwassenen badjassen aanwezig. Verder is een
handdoekpakket verkrijgbaar tegen betaling van € 5.00 p.p.
Verblijft u een langere periode in de vakantiewoning dan bestaat de mogelijkheid om een wasje te doen in
overleg. Kosten bedragen € 4.00 per wasbeurt. Er is ook een droger aanwezig.

Roken

Het is niet toegestaan om in de woning te roken. Buiten mag U roken. Wilt a.u.b. geen peuken achterlaten
op het terras of om de woning.

Gebruik van de woning
U bent van harte welkom om gebruik te maken van de vakantiewoning voor de duur van uw verblijf. Het ter
beschikking stellen en het gebruik geschiedt op grond van wederzijds vertrouwen en respect voor de
eigendommen van de eigenaar.
U dient de inventaris van het huis in dezelfde staat achter te laten zoals u het aantrof bij aankomst. In geval
van een schade dient U dit z.s.m. te melden aan de verhuurder.

Het is niet toegestaan om het interieur mee naar buiten te nemen. (stoelen etc.)
Het is niet toegestaan om in de vakantiewoning te gourmetten en/of fonduen.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om met meer dan het aantal op de factuur vermelde personen te overnachten, tenzij
dit vooraf met de verhuurder is afgesproken.
Bij aankomst ontvangt u 1 sleutel. Deze is voor de achterdeur en tevens de terrasdeur.

Bij het verlaten van de woning
Bij vertrek dient u de woning als volgt achter te laten:
Koelkast ledigen en schoonmaken. Vaatwasser leegmaken en servies in de kasten opbergen. Fornuis
schoonmaken. Afval gescheiden opbergen in de daarvoor bestemde containers c.q. bakken. Bedlinnen
(onderlaken, kussensloop en dekbedovertrek) afhalen, molton alstublieft laten zitten. Gehuurde
badhanddoeken in de wasmand leggen. Vloeren veegschoon achter laten. Hartelijk dank!
Wij wensen u heel veel plezier tijdens het verblijf in Vakantiewoning Hegga! Geert en Ria Josten

House rules
Trivia
On arrival, the beds are already made and for adults, there are bathrobes available. Furthermore, a towel
package is available for a fee of € 5.00 per person.
If you stay for a longer period, we have the possibility to do your laundry. Costs are € 4.00 per wash. There
is also a dryer available.
Smoking
It is not allowed to smoke in the house. You may smoke outside. Please do not leave cigarette butts on the
terrace or around the house. Thank you.

Use of the house
You are more than welcome to make use of the property for the duration of your stay. The provision and
use is based on mutual trust and respect for the property of the owner.
You must leave the inventory of the house in the same condition as you found it upon arrival. In case of
damage you must report this to the home owner as soon as possible.
It is not allowed to take out the interior. (Chairs, etc.)
Please do not raclette and / or fondue in the apartment.
Pets are not allowed.
It is not allowed to stay with more than the number of people stated on the invoice, unless previously
agreed with the home owner.
Upon arrival you will receive 1 key. This is for the back- and patio door.

When leaving the house
Upon departure, please leave the house as following:
Refrigerator empty and clean. Dishwasher empty and dishware stored in the cabinets. Furnace clean. Store
waste separately in the appropriate containers. Please pick sheets, pillows and duvets. Please drop rented
towels in the hamper. Floors need to be wiped clean. Thank you!
We wish you lots of fun when staying at Holiday apartment Hegga!

Geert and Ria Josten

