
HUISREGELS ’t Keitje  

  

                         

Beste gasten, 

Welkom in jullie vakantiewoning, wij wensen je een fijn verblijf toe. 

Hieronder vind je een aantal ‘huisregels’ om jouw verblijf en dat van onze andere gasten 

prettig en veilig te laten verlopen: 

• Het is verboden in de appartementen te roken. 

• Kaarsen zijn in verband met de veiligheid niet toegestaan 

• Gasten zijn welkom, maar dienen vooraf aan ons kenbaar gemaakt te worden. Auto’s 

van bezoekers kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats bij de haven. Het is 

niet toegestaan dat bezoek blijft overnachten, zonder onze toestemming en 

wetenschap. 

• Onze appartementen zijn uitsluitend voor recreatieve doeleinden bestemd. Je mag 

onze appartementen niet anders gebruiken dan waarvoor deze bestemd zijn, d.w.z. 

niet voor het vieren van feestjes & partijen etc. in de ruimste zin van het woord. 

• Tevens is het niet toegestaan 1 of meerdere tenten, vouwwagens, caravans etc. bij de 

woning te plaatsen. 

• Het helpt ons enorm als je bij vertrek het gebruikte bedlinnen van de bedden haalt en 

achter laat in de badkamer. 

• Meubilair voor binnen dient ook binnen in huis te blijven, gelieve stoelen etc. niet 

buiten te gebruiken 

• Zonnescherm of parasol (indien aanwezig) intrekken bij harde wind en regen. 

• Lege flessen en afval: de container voor huisvuil vind je achter in de tuin. 

• Heb je schade of breuk gemaakt, wees zo netjes en meld het ons even.Heb je  

• BBQs hebben wij uit hygiënische overwegingen niet bij onze woningen. Natuurlijk 

mag je BBQ-en op een zelf meegenomen of gehuurde BBQ. Wij verwachten wel dat je 

deze ook weer mee naar huis neemt. 

• Het ophangen van slingers dmv plakband, tape, dubbelzijdig plakband, spijkers, 

punaises etc en het gebruik van confetti/crêpe papier ed. is niet toegestaan. 

• Stilte na 22h wordt gewaardeerd. 

 

 

 

 



 

 

Wat is niet inbegrepen in de eindschoonmaak?  

Wat vragen wij van u bij vertrek: 

• bedlinnen van de bedden te halen en in de badkamer leggen. 

• lampen uit en koelkast leeg. 

• huisvuil deponeren in de daarvoor aanwezige containers achter in de tuin. 

• woning bezemschoon achterlaten. 

Helaas komt het wel eens voor dat mensen hun huisvuil, een volle vaat, lege flessen, nog 

opgemaakte bedden etc. na vertrek in de woning achterlaten. Dit kost de schoonmaak extra 

tijd en dus geld. Om niet elke gast met een verhoogde schoonmaakprijs te confronteren, 

hebben wij besloten alleen voor diegene die de woning niet volgens onze huisregels hebben 

achtergelaten, de extra schoonmaakkosten te verrekenen. 

Wij vertrouwen op uw begrip en hopen dit nooit te hoeven toepassen. 

Omgekeerd geldt dit natuurlijk ook. U mag van ons kwaliteit en deugdelijkheid verwachten. 

Mochten er tijdens uw verblijf mankementen of problemen zijn, laat het ons direct weten, 

zodat wij er gelijk iets aan kunnen doen/verhelpen. 

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.  

Wij wensen u een goed verblijf, een goede reis en graag tot ziens! 

Met vriendelijke groet,  

't Keitje Kamperland  

 

WIFI-code: veersemeer164 

 


