Hostal Javea Huisregels
Gasten van Hostal Javea worden verzocht onze huisregels aandachtig te lezen, aangezien
een overtreding van deze regels kan leiden tot de annulering van het boekingscontract en
het verlies van de aanbetaling.
A. Aantal gasten
De woning mag niet door meer personen bewoond worden dan vermeld in de
boekingsbevestiging, tenzij anders is overeengekomen (ook niet voor één evenement).
B. Lawaai
Maak alsjeblieft geen lawaai buiten tijdens de siësta
14.00 - 16.00 uur en na 23.00 uur
C. Algemene schoonmaak
Om mieren en insecten te vermijden tijdens uw verblijf in uw vakantiehuis, dient u alle
ruimtes schoon te houden
te allen tijde. Laat eten en drinken niet verpakt of open staan. Er is schoonmateriaal
aanwezig. Bij vertrek verbindt de huurder zich ertoe het Hostal Javea in een over het
algemeen schone staat terug te geven - zie onze afzonderlijke vertrekinformatie die in het
hostal en door onze dienstdoende manager wordt verstrekt.
D. Afval
Het afval moet naar buiten worden gebracht op de hoofdweg waar de containers aan uw
rechterhand staan. In Spanje staan containers voor glas, karton, papier, huisdieren en de rest
van het afval. Gooi het afval elke dag in de prullenbak om insecten te voorkomen. Vergeet
niet dat je op het platteland en in het zuiden bent, dus zo vermijden we geuren en insecten /
dieren. Zorg ervoor dat er geen afval binnen of buiten is bij het uitchecken.
E. Beveiliging
Sluit bij vertrek de hoofdingang 's nachts en overdag af.
Sluit ook de poort van het park na vertrek of terugkeer. Houd uw sleutels in de gaten, want
verloren sleutels leiden tot een slotwissel en dat wordt dienovereenkomstig op uw borg in
rekening gebracht.
F. Meubels en parasols
Binnenmeubels en stoffering mogen niet buiten bij het zwembad worden gebruikt. Parasols
moeten 's nachts en bij het verlaten van het terrein worden opgevouwen vanwege soms
plotselinge harde wind. Kussens voor buitenstoelen moeten bij regen en/of bij het verlaten
van het terrein binnen worden bewaard.

G. was
Er is een wasmachine. Lees de instructies voor gebruik. Er zijn waslijnen om buiten te
drogen.
H. Grill
Er is een barbecue. Vergeet niet om de grill voor en na gebruik en voor vertrek schoon te
maken.
I. Huisdieren
zijn niet toegestaan
J. Roken
Roken is alleen buiten toegestaan op de aangegeven plaats.

