Reserveringsvoorwaarden en huisregels
Wanneer u een reservering maakt, gaat u automatisch akkoord met onderstaande
reserveringsvoorwaarden en huisregels.
Voor uw aankomst
Bij een reservering horen de volgende aankomst- en vertrektijden:
•
•
•

Een week begint op vrijdag 14.00 uur en eindigt vrijdag 11.00 uur.
Een weekend begint op vrijdag 14.00 uur en eindigt maandag 11.00 uur.
Een midweek begint op maandag 14.00 uur en eindigt op vrijdag 11.00 uur.

De sleutel van het Dok kunt ophalen bij Recreatiecentrum Hazeduinen, 1e Verdelingsweg 6,
4645 RT Putte. Het telefoonnummer van Hazeduinen is 0116 – 46 02 535.
Er zijn acht eenpersoonsbedden in het huisje met dekbedden en kussens. Neem zelf lakens,
dekbedovertrekken en slopen mee. Bij bedplassende kinderen kunt u een plastic matje
meenemen. Ook moet u zelf (bad-)handdoeken en een theedoek meenemen.
Tijdens uw verblijf
•
•
•
•
•
•
•

•

Doe of u thuis bent, maar ga zuinig om met de spullen en de beplanting;
Huisdieren zijn welkom in het Dok, ze mogen alleen niet op de bedden of stoelen en
bank liggen en de poep moet rond het huisje worden opgeruimd;
Laat het meubilair van het Dok binnen staan. Er is speciaal tuinmeubilair in de tuin;
Er is een bbq in de tuin, maar open vuur is verboden;
Het terrein om het huisje mag niet worden gebruikt als kampeerterrein.
Uitzonderingen zijn mogelijk na overleg met het bestuur;
Het Dok ligt weliswaar in een buitengebied, maar heeft buren die hinder kunnen
ondervinden van geluid. Houd daar rekening mee. Na 22.00 uur moet het stil zijn;
Als er iets kapot is of kapotgaat, kunt u dat per e-mail of via het contactformulier op
de website doorgeven aan het bestuur van het Dok of bij de receptie van
Hazeduinen. Voor dringende meldingen kunt u ook contact met ons opnemen: 0104355229;
In de kast in de woonkamer liggen folders met dingen die u in de omgeving kunt
doen.

Voor uw vertrek
•
•
•
•
•

De eindschoonmaak is inbegrepen in de huurprijs, maar het Dok moet bij vertrek
bezemschoon worden achtergelaten;
Ruim de afwasmachine uit en laat de koelkast leeg achter. Berg bekers, glazen,
pannen, etc. weer op in de keukenkastjes;
Zet de vuilcontainer bij vertrek aan de weg. Die wordt op donderdag geleegd;
Zet de thermostaat van de CV (Toon) op de stand “WEG”;
Berg de kussens van het tuinmeubilair op in de daarvoor bestemde kast;

•
•
•

Laat de bbq schoon achter, indien u deze heeft gebruikt;
Ruim gebruikte faciliteiten bij vertrek opgeruimd en schoon achter;
Breng de sleutel terug naar de receptie van Hazeduinen, 1e Verdelingsweg 6 in
Putte. U kunt de sleutel ook achterlaten in de brievenbus van de receptie.

Annuleringsvoorwaarden
Aan een annulering zijn tot vier weken voor aanvang van uw verblijf geen kosten
verbonden. Daarna wordt de kans dat wij een nieuwe huurder voor de geannuleerde
periode vinden steeds kleiner en brengen wij de onderstaande kosten in rekening. De
schoonmaakkosten worden altijd gerestitueerd.
•
•
•
•

tot drie weken voor aanvang verblijf: 25 procent van het huurbedrag;
tot twee weken voor aanvang verblijf: 50 procent van het huurbedrag;
tot een week voor aanvang verblijf: 75 procent van het huurbedrag;
in de week voor aanvang verblijf: 100 procent van het huurbedrag.

We wensen u een fijn verblijf in het Dok!

