Beste gast,
Bedankt voor het kiezen van Hostal Javea als uw accommodatie. Voordat U aankomt, wordt
U vriendelijk verzocht om onze aankomstinformatie en huisregels aandachtig te lezen om
ervoor te zorgen dat U een aangenaam verblijf in Hostal Javea heeft.
Voordat U aankomt:
1. Aankomsttijd
Gelieve ons en de Hostal Javea Manager ten minste 14 dagen voor aankomst op de hoogte
te stellen van het exacte aantal personen dat er verblijft en uw aankomst- en vertrektijden.
Dit is om zeker te zijn dat de Hostal Javea manager aanwezig zal zijn in Hostal Javea om u te
verwelkomen en u de nodige informatie te verstrekken. Bij het verlaten van de luchthaven of
minimaal een uur voor aankomst in Hostal Javea (vroegste check in om 16:00 uur), dient U
de Hostal Javea Manager een sms (of bel) te sturen, aangezien hij niet bij het Hostal woont.
Laat het hem ook weten als uw vlucht vertraging heeft. De vroegste aankomsttijd is 16.00
uur. Laatste vertrektijd is 10:00 uur.
2. Hostal Javea
Houdt er rekening mee dat Hostal Javea zich bevindt in een woonwijk en dat U buren heeft.
Dit betekent dat geluid op een redelijk niveau moet worden gehouden. Vooral tijdens de
siesta (14:00-16:00 uur) en na 23.00 uur mag er buiten geen muziek meer zijn of luide
gesprekken gevoerd worden. De eigenaren hebben een verantwoordelijkheid jegens de
buren en lokale autoriteiten dat deze regels worden nageleefd.
3. Aansprakelijkheid
Alle faciliteiten worden op eigen risico gebruikt. Wij, de verhuurder, kunnen niet
verantwoordelijk worden gehouden voor enige ongevallen, schade, verwondingen danwel
verlies of diefstal van uw eigendommen tijdens uw verblijf. Alle buitendeuren moeten
worden gesloten met de sleutels bij het verlaten van het pand. U, de huurder, bent
verantwoordelijk voor het lezen van onze huur voorwaarden en huisregels en voor het
informeren van uw medereizigers over de inhoud.
4. Water en huishoudelijke benodigdheden
Voor drinkwater moet U uw eigen flessen kopen, het is namelijk niet aan te raden om
ongekookt water uit de kraan te drinken. Het is aan te raden om bij aankomst wat water
mee te nemen naar het Hostal als U laat aankomt. We zorgen voor een beperkte
hoeveelheid toiletpapier, vaatwastabletten, wasmiddelen en handzeep. Indien een product is
opgebruikt moet U, als U meer nodig heeft dit zelf kopen.

5. Welkomstpakket
Als u wilt, kunt u een welkomstpakket boeken voor 12 € per persoon, dit omvat een ontbijt,
koffie, thee en water (minimaal 10 personen).

