Welkom in ons huis ‘HVITA HUSID’
Beste gast,
Fijn dat u ons huis voor uw vakantie gekozen hebt. Om uw verblijf zo prettig
mogelijk te maken hebben wij onze huisregels en aanvullende informatie voor u
op papier gezet.
Dit huis is met passie opgebouwd en ingericht wij stellen het op prijs als u met
zorg hiermee omgaat.
Wij wensen u een prettig verblijf!

Huisregels
Afwasmachine
• Graag servies en pannen eerst afspoelen voor u deze in de vaatwasser zet,
anders raakt het filter verstopt.
• Geen houten lepels en ander houten voorwerpen in de afwasmachine.
• Vaatwasmachine dient voor vertrek leeg gemaakt te worden.
Erf/Paarden
• Ons huis grenst aan het erf van een mooie stolpboerderij. We hebben het
recht van overpad om met onze auto over het terrein van onze buren naar
de zijkant van ons huis te rijden. De tuin en de grond rond ons huis is ons
terrein
• Het is niet toegestaan dat onze gasten het erf en de stallen van onze buren
betreden.
• De paarden (wedstrijdpaarden) mogen niet gevoerd of geaaid worden.
Gasten
• Auto’s van bezoekers dienen elders te worden geparkeerd of de
parkeerplaats in het dorp Groet.
• Het is niet toegestaan dat uw (dag) bezoek blijft overnachten, zonder onze
toestemming en medeweten.
Houtkachel
• Alleen gedroogd haardhout in de houtkachel branden.
• Geen afval (plastic, karton, papier) in de houtkachel branden.
• Zie gebruiksaanwijzing houtkachel bij algemene informatie.
• Bij vertrek dient u de kachel schoon achter te laten.

Huisdieren
• Honden zijn alleen in overleg toegestaan (alleen vooraf aangemeld)
• Honden mogen niet op de bank en niet in de slaapkamers.
• Honden dienen op het terrein altijd aangelijnd te zijn en dienen geen
overlast te veroorzaken.
• Uitwerpselen dienen door de eigenaar van de hond te worden opgeruimd.
Keuken
• Het is niet toegestaan te frituren in de woning.
• Bij vertrek koelkast en vriezer leeg en schoon achterlaten.
• Espresso-apparaat schoon en waterreservoir leeg maken.
• Serviesgoed en ander huisraad weer op hun eigen plek terugplaatsen.
Parkeren
• Bij het vakantiehuis is het mogelijk om maximaal 1 auto of 2 kleine
(achter elkaar) te parkeren. Evt. extra auto’s dient u elders te parkeren op
de parkeerplaats in het dorp Groet.
Roken
• Wij zijn zelf niet-rokers en houden van een rookvrij huis en terrein.
• In het huis is roken niet toegestaan.
• Ook verzoeken wij u ook niet buiten te roken.
Tuin en Vijver
• Het is verboden in de vijver te vissen, te zwemmen dan wel te varen.
• Caravans, campers en tenten zijn niet toegestaan op het gazon.
Televisie/audioapparatuur
• Bij storingen dient u ons direct op de hoogte te stellen.
• Het wijzigen van instellingen of het verrichten van technische
handelingen is niet toegestaan.
Vuilcontainers
• In de zwarte vuilcontainers naast ons huis kan het huisvuil gedaan worden
in de groene vuilcontainer het gft afval.
• Geen hete as van de houtkachel in de container deponeren.
• Op de parkeerplaats in het dorp Groet kunt u uw glas, oud papier en
plastic brengen in de daarvoor bestemde containers.

