
Huishoudelijke zaken Binnen en Buiten

Aankomst en vertrek

● De auto kan worden geparkeerd op de oprit. Let goed op bij het verlaten van de oprit,
het zicht kan nog wel eens geblokkeerd worden door voertuigen die geparkeerd
staan op de parkeerstrook.

● Fietsen mogen worden gestald in de schuur/fietsenhok. Daar is ook stroom voor het
opladen van e-bikes. Graag de accu’s niet langer dan noodzakelijk opladen en ‘s
nachts de accu van het stroom afhalen.

● Inchecken tussen 16:00 en 21:00. Graag vooraf de aankomsttijd even doorgeven.
● Uitchecken tussen 8:00 en 11:00.
● Afwijken van de in- en uitchecktijden kan alleen in overleg.
● Bij aankomst wordt gevraagd om een legitimatiebewijs te tonen van degene die de

reservering heeft gemaakt (hoofdgast). Dit ten behoeve van het nachtregister.

Het verblijf

● Bij een verblijf langer dan 3 nachten wordt het bedlinnen verwisseld.
● Bij een verblijf langer dan 3 nachten zal er een tussentijdse schoonmaak

plaatsvinden.
● Badlinnen ligt klaar en is afgestemd op de duur van het verblijf. Zaken die je niet

gebruikt graag opgevouwen laten liggen. Indien er onverhoopt meer badlinnen nodig
is, geen probleem; geef dit dan bij ons aan.

● Tijdens het verblijf wordt de kamer indien nodig bijgehouden en worden zaken als
koffie en thee, verzorgingsproducten waar nodig aangevuld.

● Het is alleen na overleg toegestaan bezoek te ontvangen. Het is voor bezoek niet
toegestaan gebruik te maken van de saunafaciliteiten of te overnachten.

● Graag met zorg omgaan met de spullen in de B&B. Mocht er iets kapot gaan, niet
naar behoren werken, of beschadigd raken, laat het ons weten, dan kunnen we het
vervangen of repareren. De volgende gasten zullen jullie dankbaar zijn.

● Het gebruik van de airco in de zomer graag beperken tot de slaapkamer, dus de deur
van de slaapkamer gesloten houden. Graag bij gebruik van de airco de
raambekleding op de slaapkamer sluiten.

● Roken is alleen toegestaan op het terras bij de B&B en zolang de peuken in de
asbak worden gedeponeerd.

● Afval graag scheiden in de juiste vuilnisbakken in het kastje onder de gootsteen. De
vuilnisbakken kunnen indien nodig worden geleegd in de rolcontainers in het hok aan
de voorkant van de schuur.

● Graag opletten bij gebruik van kaarsen. Laat brandende kaarsen niet onbeheerd
achter.

● We delen de tuin en hoewel de B&B een eigen terras heeft, zullen we elkaar gerust
eens tegenkomen. Graag verwachtingen hierover uitspreken, zodat we hier, indien
nodig, afspraken over kunnen maken.



Even voor de goede orde

● Mocht er tijdens het verblijf onverhoopt iets kapot gaan of zoekraken, bespreek dit
dan met ons, dan vinden we vast een oplossing.

● Er mag niet worden gekookt in de B&B. Er zijn daar ook geen voorzieningen voor
getroffen (fornuis, afzuigkap) Het gebruik van gourmet- en/of fonduestellen (of iets
soortgelijks) is daarom ook niet toegestaan. Iets opwarmen in de combi-oven mag
natuurlijk wel.

● Het gebruik van de sauna is op eigen risico. Volg de gebruiksaanwijzing die in de
informatiemap te vinden is. Laat je door ons informeren wanneer je niet bekend bent
met verantwoord sauna gebruik.

● Let erop; de saunakachel wordt heet, dek deze op geen enkele manier af.
● Bij wangedrag of grove nalatigheid van (één van de) gasten behouden wij ons het

recht voor het verblijf in onze B&B onmiddellijk te beëindigen en de persoon/
personen in kwestie de toegang tot het terrein te ontzeggen. Zonder nadere
mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van eventueel resterende
verblijfskosten.

● Op alle verblijven in de B&B zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze
staan op de site www.binnenenbuiten.nl. Op verzoek kan een exemplaar op papier
worden verstrekt,.

http://www.binnenenbuiten.nl

