Huisreglement Haus Klein Rosental

Aankomst: Aankomst op zaterdag na 15.00 uur. In voor- en naseizoen is aankomst op andere dagen mogelijk.
Vertrek: Vertrek op zaterdag voor 10.00 uur. In voor-en naseizoen is vertrek op andere dagen mogelijk.
Huurperiode: In het hoogseizoen geldt een verhuurperiode per week. In overleg is het mogelijk om buiten het hoogseizoen
(april t/m half juni en half september t/m november) andere aankomst- en vertrekdagen en/of verblijfsduur te kiezen.
Aantal personen: Het appartement is geschikt voor maximaal 6 personen, dan wel het aantal personen dat is opgegeven bij
reservering. Met meer dan 6 personen in het appartement verblijven is niet toegestaan.
Huisdieren: Huisdieren zijn NIET toegestaan in het appartement.
Roken: Het is NIET toegestaan om in het appartement te roken. Roken op het balkon is wel toegestaan.
Aansprakelijkheid: De huurder is aansprakelijk voor de door hem of door medebewoners veroorzaakte schade aan het
appartement of de inventaris, tenzij er sprake is van slijtage bij normaal gebruik. (Vergoeding valt meestal onder dekking
door uw reisverzekering).
Code sleutelkastje: Het is niet toegestaan de code van het sleutelkastje te wijzigen. Hiervoor wordt de volledig betaalde
waarborgsom ingehouden. (€ 150,--)
Skischoenen: Het is niet toegestaan het appartement met skischoenen te betreden. De skischoenen kunnen in de
berging worden gezet. Betreden van de trap met skischoenen is volledig voor eigen risico.
Huisvuil: Huisvuil dient ter plaatse gescheiden te worden zoals aangegeven in de informatiemap in het appartement. In
Oostenrijk gelden hier strenge regels voor, scheiden van papier, glas, plastic en restafval is verplicht.
Verlaten van het appartement: Het appartement dient veegschoon en opgeruimd achter gelaten te worden. Zo dienen ook
de vuilnisbakken en koelkast leeg te zijn. In de beneden berging kunt u het afval sorteren. U hoeft dit verder niet weg te
brengen.
Acceptatie huisreglement: Bij bevestiging van uw boeking accepteert u ons huisreglement.

Wij wensen u een fijne vakantie en een plezierig verblijf toe in ons appartement.

