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Inchecken kunt u vanaf 14:00 uur. Mocht u hier vanaf willen wijken overleg het even bij
het boeken.
Geeft u in ieder geval uiterlijk een dag voor aankomst aan hoe laat u ongeveer verwacht
aan te komen. Zo is er zeker iemand aanwezig en hoeft u niet onnodig te wachten. Komt
u met openbaar vervoer bespreek dit met boeken, wij kunnen u ophalen af station.
Uitchecken tot 10.30 (wat later is vaak mogelijk maar in overleg)
Bij een verblijf van langere duur worden de handdoeken en de bedlinnen naar in overleg
verschoond. De kosten hiervan zijn in de prijs inbegrepen tenzij hier andere afspraken
over zijn gemaakt. Graag de gebruikte handdoeken in de wasmand deponeren.
We verschonen de bedden om maandag bij langer verblijf, dan geven we ook even de
plantjes water (hier hoeft u dus ook niets aan te doen). Komt dit niet uit laat het even
weten overleggen we.
U maakt gebruik in de Studio en Trekkershut van een gedeelde badkamer en toilet
houdt deze netjes. Natuurlijk graag ook in de bungalow het netjes houden.
Het is niet toegestaan om de bedden en dekbedden in de kamers zonder bedlinnen te
gebruiken. Voor het uitchecken even het bedlinnen van het bed afhalen.
De accommodatie wordt aangeboden voor overnachtingen, mocht de indruk worden
gewekt dat het voor andere doeleinden wordt gebruikt, behouden we het recht om het
verblijf te annuleren of te beëindigen zonder enige opgaaf van reden.
In het geval dat tijdens de overnachting niet verwijderbare vlekken in het matras,
dekbed, sprei en sierkussens of handdoeken ontstaan, zullen de hierdoor ontstane
reinigingskosten en/of kosten ter vervanging van de materialen bij de klant in rekening
brengen.
De prijzen zijn inclusief gas, water, elektra, bed-, bad- en keukenlinnen, mits erop een
normale manier met omgegaan wordt, anders zullen er kosten in rekening worden
gebracht. Gratis gebruik van TV, Wifi en gratis parkeergelegenheid op terrein, dit
parkeerterrein is alleen voor gasten, vraag naar de codes.
De wasmachine en droger mag gebruik van gemaakt worden, hier zijn kosten aan
verbonden, deze bedragen 3.- per keer per machinebeurt.
U mag gebruik maken van de houtkachel als u verblijft in de studio, doe dit met beleid
het wordt warm in de ruimte, u moet er ook nog slapen. Er mag alleen maar hout
gestookt worden wat u via ons verkrijgt. Verder helpen en leggen we het verder graag
uit.
In het onverhoopte geval dat de servicediensten zoals TV en/of Wifi niet of niet naar
behoren functioneren tijdens het verblijf geeft dit de klant geen recht tot restitutie van
het geheel of een deel van de verschuldigde kamerprijs.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
We zorgen goed voor onze eigen dieren. Het is verboden om de dieren op het terrein te
voeren. Het aanraken van de dieren gebeurt op eigen risico. Pas op de schrikdraad bij de
schapenwei en kippenren.























De tuinstoelen en tafels staan op een vaste plek, wilt u ergens anders zitten dit is geen
probleem, mits u daar geen andere mensen tot last mee bent en na gebruik de stoelen en
tafels ook weer even terugzetten.
Roken is binnen alle accommodaties niet toegestaan, ook niet uit de ramen of deuren.
Buiten mag gerookt worden, mits anderen hier geen last van hebben. Zorg wel dat de
peuken in de bestemde asbakken terecht komen.
Als u niet aanwezig bent u verplicht om de deuren en ramen af te sluiten. Er wordt door
ons een sleutel verstrekt en bij verlies van deze sleutel zal u een bedrag van 200,- euro in
rekening gebracht worden. Deze sleutel wordt uitgereikt bij inchecken en retourgegeven
bij uitchecken.
Het gebruik van het zonnescherm is toegestaan maar als deze door de wind te veel op en
neer gaat moet deze weer in geklapt worden. Mocht dit niet gebeuren en gaat deze kapot
door de wind, zullen we u de kosten in rekening brengen om deze te laten repareren of
vervangen.
Het is verboden drugs of andere verdovende middelen te bezitten en/of te gebruiken.
Houd in alle opzichten rekening met andere mensen.
In het kader van een schoner milieu vragen wij u om zuinig met energie en water om te
gaan.
Het afval graag in de bestemde afvalbakjes deponeren. Het groenafval mag in de groene
container tussen de garagedeuren, zakje restafval, oud papier en plastic mag u even
melden bij ons ruimen we het verder op. Zet niets zomaar buiten dit i.v.m. het lokken
van ongedierte.
Wij hebben een IBA (rioleringssysteem). Gooi geen maandverband, luiers, tampons,
etensresten, etc. in de toilet. Hiermee riskeren wij een boete, problemen met de
installatie en komen we voor hoge kosten en verstoppingen te staan. Deponeer deze in
de daarvoor bestemde prullenbak naast het toilet.
Gebruik en betreden door derden van de Brembroeken is niet toegestaan, bezoek dient
dus ook gemeld worden bij de beheerder.
Wij gunnen u een onbezorgd verblijf. Wij dragen echter geen verantwoordelijkheid voor
verlies, ongeluk, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen
veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons
bereik.
Gebruikers dienen geluidsoverlast in en om de accommodaties te voorkomen.
De ruimtes dienen netjes te worden gehouden.
Gelieve voorzichtig omgaan met alle spullen (gaat er onverhoopt toch iets stuk graag
melden bij de beheerder).
Een brandblusapparaat is in de ruimtes aanwezig. In geval van brand direct de
beheerder waarschuwen en 112 bellen.
Heeft u ons nodig of wilt u ons iets vragen. Bel gerust even aan of bel 06-28179430

