
Huisregels

1. De accommodatie wordt in goede staat verhuurd. Door het betrekken van de ruimte gaat de
huurder akkoord met de goede staat van de ruimte en kan zich bij geconstateerde schade niet
beroepen op overmacht. Bij schade is de huurder verplicht deze te vergoeden aan de verhuurder.
Als bij vertrek blijkt dat de accommodatie bijzonder vervuild is, wordt voor de schoonmaak
€ 100,00 extra in rekening gebracht.

2. Ontbijt wordt vanaf 8.00 uur tot 10.00 uur geserveerd.
3. Inchecktijd: vanaf 12.00 uur. Uitchecktijd: uiterlijk om 11.00 uur moet de bungalow / kamer vrij

zijn.
4. Het is niet toegestaan om in de huizen te roken. Als geconstateerd wordt dat er toch binnen

gerookt wordt brengen wij € 100,00 schoonmaakkosten in rekening.
5. BBQ’en mag alleen met toestemming van de directie en op de aangegeven plaatsen.
6. Laat de waterkranen niet onnodig lopen, wij hebben maar een beperkte watervoorraad. Wees

zuinig met water, denk aan het milieu.
7. Niet met natte kleding op de meubels - en het bed zitten. Leg geen natte handdoeken of andere

natte spullen op het bed of op de meubels. Dit veroorzaakt anders watervlekken die er niet meer
uitgaan! Als geconstateerd wordt dat u dit toch doet, brengen wij de schade bij u in rekening.

8. Leg aub gebruikte handdoeken op de grond in de badkamer, dan weten wij dat u schone
handdoeken wilt.

9. Gebruik alleen de airco als u in de bungalow/kamer bent. Houdt u aub rekening met het milieu en
zet de airco uit als u het terrein verlaat.

10. Gebruik de afvalbakken en de asbakken voor uw afval. Spoel geen afval (etensresten,
maandverband, luiers e.d.) door het toilet of afvoer, voorkom verstoppingen!

11. Geen glaswerk om en nabij het zwembad en de jacuzzi. Voorkom snijwonden!
12. Het zwembad en jacuzzi mogen alleen met zwemkleding (zwembroek, bikini, badpak eventueel

met een T-shirt) gebruikt worden.
13. Het zwembad en jacuzzi mogen door kinderen onder de 12 jaar alleen gebruikt worden als dit

onder toezicht van een volwassene gebeurt. Het zwembad en de jacuzzi kunnen gevaarlijk zijn
voor jonge kinderen!

14. Het is niet toegestaan om op de rand van het zwembad en jacuzzi te zitten of te staan.
15. De jacuzzi wordt om ongeveer 22.00 uur uitgezet en afgesloten voor gebruik.
16. Auto’s parkeren in de parkeervakken of volgens aanwijzing van het personeel.
17. Geen overmatige geluidsoverlast.
18. Wapens, waaronder boxbeugels, lucht buksen, vuurwapens en messen, zijn op het resort

verboden!
19. Het is niet toegestaan om zelf fruit te plukken.
20. Bezoek is welkom vanaf 9.00 uur tot 18.00 uur.

Bezoek wordt opgevat als dagrecreatie, dit kost 25 SRD per persoon. Als uw bezoek langer blijft
moet u dit vooraf overleggen met de directie. De huurder is verantwoordelijk voor zijn / haar
bezoek en de kosten worden in rekening bij de huurder gebracht.

21. Huurders en bezoek die de huisregels niet opvolgen kunnen door de directie van het terrein
worden verwijderd.

22. Huurders kunnen kosteloos gebruik maken van de aanwezige fietsen van ons resort. Als u een fiets
leent bent u verantwoordelijk voor die fiets.
Bij diefstal van de fiets wordt € 300,oo (= de vervangingskosten) in rekening gebracht. Bij schade
aan de fiets door onzorgvuldig handelen brengen wij de kosten van reparatie bij u in rekening.

23. De directie stelt zich op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook.


