Huishoudelijk reglement
Wij heten u van harte welkom in Alt&Neu. Om het verblijf voor u maar ook
voor degenen na u zo plezierig mogelijk te houden willen wij u verzoeken met
de volgende zaken rekening te houden:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Hoewel het buiten het terrein (langs de openbare weg) niet verboden is
voor uw hond om zijn of haar behoefte te doen willen wij u toch
verzoeken dit tot een minimum te beperken. U zult begrijpen dat als
hier dagelijks door een aantal honden een aantal keren gepoept wordt,
het (zeker bij warm weer) kan leiden tot ongedierte en vieze geuren
wat voor onze buren ook niet prettig is.
Op het speelveld kunt u de uitwerpselen van de hond opruimen met de
aanwezige poepzakjes en deze in de grijze ton werpen.
Bij het roken op het terrein en in de tuin wijzen wij u erop dat uw
sigarettenpeuken opgeruimd dienen te worden.
Lege plastic en glazen flessen en karton dient u zelf op te ruimen, deze
mogen NIET in de vuilniszakken. (Zie ook het handboek)
Laat aub géén etenswaren in het huis achter (in elk geval niet zonder
overleg met ons) en zeker geen volle vuilniszak in de afvalbak.
Laat het huis schoon en opgeruimd achter, dat wil zeggen geen vuile
vaat, geen vieze badkamer, geen dottenhaar overal.
Indien wij constateren dat er zaken beschadigd zijn, zullen wij de
kosten hiervan afhouden van de waarborgsom. Wij zullen u hierover
binnen 2 dagen na vertrek informeren.
Indien wij constateren dat er zaken verdwenen zijn, geldt hetzelfde als
onder 7.
In de woning is een informatiemap aanwezig, het is niet de bedoeling
dat u na afloop van de vakantie deze meeneemt of folders /
wandelingen hieruit meeneemt.
Wij verzoeken u ’s avonds of bij regen de stoelkussen in de daarvoor
bestemde box op het terras te leggen.
Bij ons bent u welkom met uw honden, er is geen beperking aan ras of
aantal. Wij verzoeken u echter wel rekening te houden met het feit dat
er hier meerdere mensen wonen. Het is niet de bedoeling dat u de
honden alleen in het appartement laat wanneer u weg gaat. Wilt u toch
zonder de hond(en) weg? Dan hebben wij hiervoor speciaal een
hondenkamer beneden met vrije uitloop!
Als laatste vragen wij u om het huis te bewonen al was het uw eigen
huis, voel u er thuis maar zorg er goed voor, dan hebben ook de

volgende vakantiegangers er plezier van en komt u hopelijk nog eens
een keer terug!

Wij wensen u een plezier verblijf toe, en mochten er vragen zijn dan vernemen
wij dit gaarne.
Betty Heideman

