Huisregels
Algemeen
Wij zijn een B&B maar zeker geen Hotel. Dit betekent dat wij u geen 24u service kunnen bieden.
Daarnaast hebben we deze huisregels opgesteld om uw verblijf en dat van de andere gasten zo
aangenaam mogelijk te maken.
Wij verzoeken u de privacy van de andere gasten te respecteren.

In- en uitchecken
In-en uitchecken van de kamers gebeurt altijd in overleg.
De kamers zijn beschikbaar uiterlijk om 16u.
U kan in de ochtend uw bagage al brengen. Als de kamers al klaar zijn kan u echter wel al inchecken.
Op de dag van uw vertrek kan u tot 12u op de kamer blijven. Bagage kan u altijd bij ons laten staan
tot uw effectief vertrek.

Rust
Wij verzoeken u geen overlast te bezorgen aan de andere gasten

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegelaten

Roken
Roken is in het gehele gebouw verboden

Alcohol & Drugs
Alcoholmisbruik, handel en gebruik van drugs zijn te strengste verboden.

Inrichting van de kamers
Gasten worden verzocht de inrichting van de kamers te respecteren. Het is daarom niet toegestaan
de meubels te verplaatsen en/of de kamer naar eigen smaak in te richten.

Ontbijt en eetzaal
Het ontbijt wordt tussen 8u en 10u in de eetzaal geserveerd in buffetvorm. (vroeger eventueel op
aanvraag, gelieve dit dan op voorhand te melden)
De eetzaal is de plek waar u uw maaltijden gebruikt. Het is niet toegelaten maaltijden op de kamers
te nuttigen.
Koffie, thee en water staan steeds gratis ter beschikking in de eetzaal.

Klachten of suggesties
Ondanks onze zorg is het mogelijk dat u een klacht of een suggestie heeft.
Geef deze dan tijdig aan ons door zodat wij onze service en kwaliteit kunnen behouden en/of
verbeteren.

Ten slotte
Wij hebben veel tijd en geld besteed aan de aankleding en inrichting van ons B&B. Wij verwachten
dan ook dat onze gasten voorzichtig omgaan met onze spullen, het nodige respect tonen en niet
ontvreemden.
Ongelukken kunnen altijd gebeuren maar u dient de schade wel te vergoeden.

