Regels en reserveringsvoorwaarden Logeerkamer
Reserveren is alleen mogelijk door bewoners van de Kempenaersstate, Cuynder en
Tjonger.
Alleen familieleden en/of bezoek van bewoners mogen gebruik maken van de
logeerkamer.

Er staat een opgemaakt lits-jumeaux in de slaapkamer.
Daarnaast staan er twee 1-persoons opklapbedden. Deze zijn apart te reserveren.

Regels en reserveringsvoorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WoonFriesland, de VvE en de beheerster zijn niet aansprakelijk voor schade en letsel opgelopen
in de logeerkamer.
WoonFriesland, de VvE en de beheerster zijn niet verantwoordelijk voor schade aan en/of
diefstal van persoonlijke bezittingen.
Schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik aan roerende en onroerende zaken aan en in de
logeerruimte zullen verhaald worden op de bewoner die de logeerkamer gereserveerd heeft.
Het is verboden te roken in de logeerkamer.
De logeerkamer kan niet langer dan voor maximaal zeven nachten aaneen worden gereserveerd.
In overleg met de beheerster kan dit met maximaal twee dagen worden verlengd echter alleen
i.v.m. ziekte of andere familieomstandigheden.
Op de dag van aankomst ontvangt u vóór 16:00 uur een etui met sleutels.
Op de dag van vertrek vóór 11:00 uur de verschuldigde onkostenvergoeding en het etui met
sleutels, inleveren bij de beheerster op 6-1 of in de brievenbus.
Opklapbedden zijn niet bij de reserveringskosten inbegrepen en worden apart berekend.
U dient zelf voor handdoeken te zorgen.
Na gebruik van het beslapen bed, het bedlinnen afhalen en op het voeteneind neerleggen.
Logeerkamer en badkamer na gebruik schoonmaken.
Stofzuiger staat in de hal van de bewonersruimte. Schoonmaakmiddelen in de badkamer.

Kosten per nacht: € 14,00

Indien u in gebreke bent gebleven t.a.v. het schoonmaken wordt € 25,00 aan schoonmaakkosten in
rekening gebracht.

Voor reservering, vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de beheerster
Trijntje de Vries flat 6-1
of per telefoon 06 82765441
of per @-mail kempenaersstateverhuur@gmail.com

