A CASA
NOSTRA

HUISREGELS
CHECK-IN / CHECK OUT
Bij het accepteren van de sleutel
verklaar je je akkoord met deze
huisregels en verantwoordelijk
voor oplevering in dezelfde staat
bij de check-out.
Een uur voor vertrek graag melden
bij de receptie. Zodat we
gezamenlijk de accommodatie en
inventaris controleren.
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CHECK-IN
Onderdeel van de check-in
is een korte rondleiding
door de, door jullie
gehuurde ruimtes, met
daarbij de do's en dont's.

PARKEREN
Auto's parkeren op de
daarvoor aangewezen
parkeerplaatsen.

MUZIEK & GELUID
Muziek uitsluitend binnen (en
on-versterkt) toegestaan
tussen 9.00 en 21.30 uur.
Tussen 23.00 en 8.00 uur geldt
de nachtrustperiode. Het is
dan niet toegestaan enige vorm
van lawaai te maken binnen of
buiten de accommodatie.

DRUGS, ROKEN & ALCOHOL
In de gehele accommodatie
en buiten op het
bijbehorende terrein is
roken en drugsgebruik
verboden. Bij overmatig
alcoholgebruik en overlast
beslist de directie over
maatregelen.

BEZOEKERS
Het is niet toegestaan
bezoekers te ontvangen.
Dus geen andere gasten dan
diegene die geregistreerd
zijn.

INVENTARIS
Tafels, stoelen, banken,
bedden etc. mogen
absoluut NIET verplaatst
worden. De vloeren van
de slaapkamer
beschadigen namelijk bij
het verschuiven van het
meubilair.
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DEELNEMERSLIJST
Vóór aankomst dient de
deelnemerslijst met daarop
van alle deelnemers gemaild
te zijn naar
chantal@a-casa-nostra.nl
(naam & adres &woonplaats
& geb.dd & tel.nr &
mailadres)
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VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Bij misbruik of oneigenlijk
gebruik van
brandblussers etc zijn de
hieruit voortvloeiende
kosten voor de huurder.

HYGIËNE
RELAXRUIMTE &
SPORTSCHUUR
Toegankelijk
tussen 7.00 en 21.00 uur.

HUISDIEREN
In de gehele accommodatie,
evenals buiten, zijn geen
huisdieren toegestaan.

Het is verplicht om
kussenslopen, onderlaken
en een hoeslaken te
gebruiken. Mocht je zonder
linnenpakket geboekt
hebben en je bent iets
vergeten, wij hebben
voorraad.

KEUKEN &
INVENTARIS
Bij check-out brandschoon
opgeleveren. Indien de
keuken niet volledig
schoon is worden er € 200
extra schoonmaakkosten
in rekening gebracht,
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BRANDVEILIGHEID

PAUL & CHANTAL

Het pand is voorzien van
een BrandMeldCentrale. Bij
alarm volgt iedereen de
instructies van de
directie/eigenaar (BHV-er)

De eigenaren wonen in een
apart deel van de boerderij.
Zij bewaken hun eigendom, de
veiligheid en houden streng
toezicht op naleving van de
huisregels.

BEREIKBAARHEID
AFVAL SPLITSEN
Al het afval dient secuur
gesplitst te worden in
papier-glas- PMD- GFTrest. Bij vertrek dient al
het afval in de bijkeuken
gesplitst verzameld te
staan.

PRIVE
Voor de ruimtes met de
bordjes 'privé' en overige
ruimtes die gesloten zijn
geldt: verboden toegang.

0478-761696
06-16782104

RIOOL
Het doorspoelen van andere
zaken dan jullie ontlasting
(en toiletpapier met mate)
leidt direct tot
verstopping. Alle met
ontstopping en reparatie
verband houdende kosten
worden verhaald op de
huurder.

OPEN VUUR & BBQ
Je verblijft in een
monument van 1662. Open
vuur en BBQ zijn verboden
op last van de brandweer.
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SCHOONMAAK
Wij verzorgen een
eindschoonmaak. Deze zit bij de
prijs in. De keukens en
keukeninventaris dienen echter
brandschoon te zijn bij de checkout. Alle andere ruimtes en
gastenkamers zijn veegschoon.
Ook buiten is er geen afval,
papier ed achtergebleven.

BORG € 750
Het bedrag aan borg wordt bij
aankomst contant betaald. Het
bedrag ontvangt je binnen 10
werkdagen na check-out terug
op je rekening. Bij gebreken
houden wij ons het recht voor
deze met de borg te
verrekenen.

ENERGIEKOSTEN
Voor energie is een
toeslag berekend. Wij
vragen jullie toch om
zuinig met energie om te
gaan. Zo houden we de
kosten in de hand en
leveren een bijdrage aan
het milieu.

RECREATIE
A Casa Nostra is voor
rustzoekers en
natuurliefhebbers en
bestemd voor recreatieve
doeleinden. Het huis is niet
bedoeld voor het vieren van
feesten en partijen.

AANSPRAKELIJKHEID
Voor letsel en schade die
tijdens het verblijf op ons
terrein is ontstaan kunnen
wij niet aansprakelijk
worden gesteld.

A CASA NOSTRA
Voel je welkom en thuis bij
A Casa Nostra. Behandel onze
eigendommen met dezelfde
zorg als je eigen spullen.
Geniet van jullie verblijf!
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KAARSEN EN OPEN
VUUR
In en om het GEHELE
monumentale pand is het
VERBODEN om kaarsen,
waxinelichtjes, kampvuur,
vuurkorf of andere
vuurbronnen te gebruiken.

ELECTRISCHE
APPARATUUR
Andere electrische
apparatuur (waaronder
geluidsapparatuur,
frietpan etc.) dan hier
aanwezig is mag alleen
gebruikt worden in overleg
met de directie.

VERZEKERING
Er kan altijd per ongeluk
een schade ontstaan. Meld
dit direct. De kosten
worden doorberekend aan
de huurder. Advies is om
hier een verzekering voor
af te sluiten.
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BESCHADIGING
Punaises, spijkers,
ducktape en plakband
zijn NIET toegestaan. Dit
om schade aan
schilderwerk te
voorkomen. Wil je
bijvoorbeeld versiering
ophangen doe dat met
schilderstape.

ETEN & DRINKEN
Er zijn voldoende ruimtes om
gezellig samen te eten en
drinken. Op alle
gasten-/slaapkamers is eten
én drinken verboden.

