Huishoudelijk Reglement Logiesverblijf De Möllenhook
1.

Aankomst en Vertrek
1.1. Op de aankomstdag bent u vanaf 15.00 uur welkom.
1.2. Graag horen wij van u hoe laat u denkt te komen, zodat wij u persoonlijk kunnen ontvangen.
1.3. Op de vertrekdag dient u uw verblijf voor 10.00 uur bezemschoon op te leveren.

2.

Huisdieren
2.1. Het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan.
2.2. Een uitzondering hierop betreft gecertificeerde assistentiehonden.
2.2.1. Assistentiehonden moeten in goede gezondheid verkeren en gevaccineerd zijn.
2.2.2. Buiten houdt u uw assistentiehond aangelijnd en ruimt u zelf hondenpoep op.
2.2.3. U bent als gast zelf verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van uw verblijf.

3.

Roken en Open Vuur
3.1. Binnen is roken niet toegestaan.
3.2. Binnen en buiten is open vuur niet toegestaan.
3.3. Onder toezicht mag u kaarsen laten branden.
3.4. U mag uw zelf meegebrachte gas- of kolenbarbecue gebruiken, mits:
3.4.1. U geen overlast voor uw buren veroorzaakt;
3.4.2. U geen schade aanricht aan het gras en de beplanting;
3.4.3. U het afgekoelde afval op de juiste manier afvoert.

4.

Rust en Natuur
4.1. De Möllenhook is er voor de rust en de natuur, veroorzaak daarom geen overlast.
4.2. Tussen 22.00 uur en 7.30 uur is het niet toegestaan hoorbaar muziek te draaien / spelen of luide
gesprekken te voeren.
4.3. Gebruik de afvalbakken om uw afval gescheiden in te leveren, gooi het niet in de natuur.

5.

Bedden
5.1. U bent verplicht gebruik maken van een matrashoes, dekbedovertrek en kussensloop. Dit mag u zelf
meebrengen of u kunt dit bij ons huren.

6.

Internet
6.1. Gebruik van het internet is kosteloos.
6.2. U dient er zelf voor zorg te dragen dat er geen hinder en geen schade aan andere gebruikers of het netwerk
wordt veroorzaakt.
6.3. Het is verboden om:
6.3.1. Een apparaat te koppelen dat reageert als een server en / of services aanbiedt.
6.3.2. Peer-to-peer verbindingen en / of streaming dataverkeer tot stand te brengen.
6.3.3. Spam te verzenden of te posten zoals via email, op fora en / of op nieuwsgroepen.
6.3.4. Virussen en andere ongewenste of schadelijke software te downloaden en / of te verspreiden.
6.3.5. (Kinder)pornografisch, discriminerend of racistisch materiaal te raadplegen en / of te verspreiden.
6.3.6. Personen te stalken of op andere wijze ongewenst te benaderen
6.3.7. Zonder toestemming toegang te verwerven tot andere apparaten en / of systemen.
6.3.8. Inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
6.4. Wij houden surfgedrag bij en blokkeren websites indien deze naar onze mening in strijd zijn met de goede
zeden en / of de openbare orde.
6.5. Wij houden te allen tijde het recht om u de toegang tot het netwerk te ontzeggen.
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