Huisregels
Aankomst:
Controleer bij aankomst in het huis of alles in orde is. Wilt u gebreken direct aan ons
doorgeven zodat wij passende actie kunnen ondernemen en u niet voor de kosten hoeft op te
draaien. (inventaris hoeft niet 'geteld' te worden.)
Wilt u gebroken serviesgoed e.d. zelf (vergelijkbaar) vervangen.
Contact met ons opnemen:
Als er tijdens uw verblijf een probleem ontstaat, wilt u dan (direct) telefonisch contact met
ons opnemen? Laat geen briefjes in het huis achter omdat deze ons vaak niet of veel later
bereiken.
Telefoonnummer: 0615526890 / 0631956361
Eindschoonmaak:
De eindschoonmaak wordt door ons verzorgd. U dient zelf te zorgen
dat: de afwas is gedaan, de afwasmachine is leeggeruimd en het aanrecht schoon is; de bedden
zijn afgehaald (laat de moltons en onder slopen op de bedden); de as uit de houtkachel is en de
vuilnis is weggebracht.
Bedden:
De moltons en de onder slopen zijn bedoeld als matras- en kussenbescherming onder uw eigen
laken/sloop. Het is niet toegestaan zonder bed linnen de bedden te gebruiken.
Linnengoed kunt u bij ons huren of zelf mee nemen.
Het uitbreiden van slaapplaatsen (bijv. veld- of luchtbed) is niet toegestaan.
Roken:
Het is niet toegestaan om in de accommodatie te roken in verband met hygiëne, allergie en
brandgevaar.
Houtkachel en brandgevaar:
Het is niet toegestaan in perioden van droogte de houtkachel te gebruiken in verband met
brandgevaar. Als u twijfelt kunt u eventueel een openhaardblok gebruiken. Deze veroorzaken bij
goed gebruik geen vonken, hetgeen het brandgevaar vermindert (deze blokken zijn in het dorp te
koop). De kachel afsluiten als u weggaat of gaat slapen.
Zakken hout zijn bij ons te koop. Het hout dat u stookt
dient droog, schoon en onbehandeld te zijn. Behandeld hout stinkt en geeft giftige dampen af,
hetgeen gevaarlijk is voor de gezondheid.
Afval:
Plaats uw afval in de daarvoor bestemde container op de oprit van de Herberg. Plaats geen afval (tijdelijk)
buiten het huis. De wind en vogels maken er snel een puinhoop van.
Bij vertrek:
Op de dag van vertrek dient u het huis voor 10:00 uur verlaten te hebben. De sleutel mag in het slot
aan de buiten zijde van de deur achter gelaten worden.
Zorg ervoor dat alle radiatoren bij vertrek op stand 1 staan.
Zorg ervoor dat alle ramen gesloten zijn.
Als u kinderbed, -bad, -stoel of -box heeft gebruikt, ruimt u deze dan zelf weer op.
Wilt u aangebroken en bederfelijke etenswaren weggooien of meenemen als u vertrekt?
Annulering:
Kunt u door omstandigheden geen gebruik van uw reservering maken of wilt u eerder vertrekken,
dan bent u toch het volledige bedrag van de boeking verschuldigd. Wij raden u daarom aan om
een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan via uw bank of verzekeringsagent.

Aansprakelijkheid:
U bent verantwoordelijk voor uw eigen doen en laten in en om het huis. Onder geen voorwaarde
kunt u ons aansprakelijk stellen voor (de gevolgen van) enig gebrek. Natuurlijk zullen wij
er alles aan doen dat redelijkerwijs in onze macht ligt om uw verblijf zo veilig mogelijk te
maken. U bent verantwoordelijk voor door u veroorzaakte schade.
Huisdieren:
Het is enkel in appartement de Tiling toegestaan (om in overleg) huisdieren mee te nemen.
In de Leger, 't Foarein en de Millem zijn geen huisdieren toegestaan.
Uw hond is van harte welkom in de Tiling mits ze:
- niet blaffen als ze door hun baasje alleen worden gelaten.
- niet worden meegenomen naar de slaapkamers. (Gebeurt dit toch dan staat hier een vergoeding van € 25,00
tegenover, wegens chemische reiniging.)
- niet in en om de Herberg zijn/haar behoefte doen. Als dit per ongeluk toch gebeurt, dient u dit zelf op te
ruimen.
-geen overlast veroorzaken voor omwonende en andere gasten van de Herberg

