
 

 

Huisregels Vakantiewoning Deltahof 

Wij gaan er vanuit dat u ons vakantiehuis netjes gebruikt, zodat de volgende gasten er ook met 

plezier gebruik van kunnen maken. 

U mag gebruikmaken van alle zaken die zich in het vakantiehuis bevinden of erbij horen. Wij vragen 

u om zorgzaam om te gaan met de voorwerpen in en om het huis. 

Onze woning is uitsluitend voor recreatieve doeleinden bestemd. U mag onze woning niet anders 

gebruiken dan waarvoor deze bestemd is, d.w.z. niet bedoeld voor het vieren van feestjes & partijen 

etc., etc. in de ruimste zin van het woord. 

Het ophangen van slingers d.m.v. plakband, tape, dubbelzijdig plakband, spijkers, punaises  etc. en 

het gebruik van confetti/crêpe papier ed. is niet toegestaan. 

Kaarsen gezellig, maar laat ze niet onbeheerd achter. 

Het meenemen en gebruiken van elektrische apparaten die veel energie behoeven (denk o.a. 

aan heaters / frietpan etc.) is niet toegestaan. Dit ook in verband met mogelijke overbelasting van 

het stroomnet. 

Binnenshuis frituren of gourmetten/fonduen (en dergelijke) zijn vanwege de vrij sterke geuren (die in 

het huis blijven hangen) niet toegestaan.  

Wat wel kan, is (met behoud van de nodige voorzichtigheid) op het eigen terras barbecueën. 

Barbecueën met de aanwezige bbq is toegestaan.(deze dient voor vertrek van de woning schoon 

achtergelaten te zijn) 

Het is verboden in het huis te roken. Wij hebben buiten asbakjes met zand. 

Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar 

buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en 

bestek voor uw maaltijd buiten is uitdrukkelijk niet toegestaan.  

Parasol intrekken bij harde wind en regen. 

Denkt u eraan om als u het vakantiehuis tussentijds verlaat, de deuren en ramen steeds zorgvuldig 

af te sluiten. Op tochtstand is toegestaan. Terraskussentjes dan naar binnen. 

Graag spaarzaam omgaan met de temperatuur in de woning, 

 ’s-nachts en als u niet aanwezig bent de radiatorknoppen terug draaien. 

Het is niet toegestaan dat het (dag)bezoek zonder overleg blijft overnachten. 

Geen drank en eten op de slaapkamers boven. 

 

Het vakantiehuis dient op de volgende wijze worden achtergelaten: 

•  Bezemschoon, 

•  Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst 

•  Vuilniszakken in de container, lege flessen en oud papier op de hiervoor bestemde plaats 

•  Koelkast, vriezer leeg en schoon 

•  Alle eten- en drinkwaren verwijderd 

• Eventueel breukwerk en of schade melden bij de eigenaar. 

Indien de huisregels niet worden nageleefd, behouden wij ons het recht voor passende maatregelen 

te nemen en eventuele kosten die hieruit voortvloeien, geheel of gedeeltelijk te verrekenen 

Omgekeerd geldt dit natuurlijk ook. U mag van ons kwaliteit en deugdelijkheid verwachten. Mochten 

er tijdens uw verblijf mankementen of problemen zijn, laat het ons direct weten, zodat wij er 

gelijk iets aan kunnen doen/verhelpen. 

Ook staan wij bij vragen over het huis of over uitstapjes en soortgelijke zaken tot uw beschikking. 

Maar bovenal wensen wij u een heel prettig verblijf in ons vakantiehuis. 
Wij danken u voor uw medewerking en begrip. Heeft u vragen?  
U kunt ons altijd benaderen. (Deurbel bij onze achterdeur)  

Ad en Nicolien   0113548455   mobiel 0620087358 


