Huisregels Villa Montefiore
•

Wij vragen onze gasten bij aankomst onmiddellijk een identiteitsbewijs voor te leggen
om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

•

Kleine huisdieren zijn welkom in Villa Montefiore op voorwaarde dat ze goed getraind
zijn. Buiten moeten ze altijd en in ieder geval aan de leiband worden gehouden. De
dieren mogen de andere gasten niet storen in overeenstemming met de normen voor
een beschaafd samenleven. We voorzien een specifieke zone voor de behoeftes van de
trouwe viervoeters. De kost voor elk dier bedraagt € 50,00/verblijf.

•

Gebruik wasmachine in de gemeenschappelijke wasruimte: € 5,00 , wasmiddel
inclusief.

•

De gasten dienen de keukenhoek en de kookplaat schoon achter te laten,
zoniet wordt er een bedrag van € 30.00 aangerek end.

•

Ons zwembad is privé en uitsluitend voorbehouden voor de gasten van onze
appartementen. Het zwembad is geopend van 9.30 uur tot 19.00 uur. Er is geen
bewaking voorzien. Kinderen dienen steeds vergezeld te zijn van een meerderjarige.
Mogelijke ongevallen zijn ten laste van de gebruiker.

•

Het management wijst alle verantwoordelijkheid af voor diefstal. Er wordt ten stelligste
aanbevolen geld en persoonlijke bezittingen niet onbeheerd achter te laten.

•

Het is verboden te roken in de appartementen en in de gemeenschappelijke ruimtes.
Roken is uitsluitend toegestaan in de privé tuinen van de appartementen.

•

Het is verboden afval of elk ander object achter te laten of weg te gooien op het domein.
Deze worden gedeponeerd in de daartoe voorziene vuilnisbakken. Vuilniszakken mogen
uitsluitend worden achtergelaten in de daarvoor bestemde zone.

•

Het is verboden wasgoed, tapijten of andere objecten uit ramen of op terrassen schoon
te maken of om wasgoed buiten uit te hangen en te drogen. De gasten gebruiken
uitsluitend het verplaatsbare droogrek ter beschikking in elk appartement.

•

Het is verboden vuur aan te maken in alle externe ruimtes van het domein, inclusief de
privé tuinen. Er is een zone met specifieke barbecue uitrusting ter beschikking van de
gasten.

•

Het is verboden wijzigingen aan te brengen aan de installaties binnenin de
appartementen.

•

Het is verboden de trap, de overloop, de inkomhal en elke andere gemeenschappelijke
ruimte te bezetten met eender welk object.

•

Het is verboden ontvlambare of explosieve materialen, irriterende of bijtende chemische
stoffen te bewaren in de appartementen.
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