Welkom bij B&B
Het Haaksbergs teken- en schilder Hofje’
www.bnbhethaaksbergshofje.nl

Onze huisregels en verhuurvoorwaarden

•

•
•
•
•
•
•

We verwachten dat de kosten voor de reservering vooraf worden
overgemaakt op ons bankrekeningnummer dat u via email wordt
toegezonden.
De reservering geldt nadat u van ons een bevestiging hiervan heeft
ontvangen.
Ons appartement is volledig (allergie-) gesaneerd ingericht.
Roken is (binnen) niet toegestaan.
Huisdieren kunnen niet meegenomen worden.
De etage dient voor vertrek bezemschoon opgeleverd te worden.
Schoonmaakkosten worden bij een meerdaags verblijf afzonderlijk in
rekening gebracht bij elke boeking.

•

•

•

Ook verwachten we dat u goed omgaat met de ruimtes in onze B&B
en het interieur. Mocht er door uw toedoen schade ontstaan aan de
woning en/of de inventaris, dan dient u dit te melden en te
vergoeden. Niet gemelde schade brengen wij achteraf in rekening.
We zijn niet aansprakelijk voor ongevallen die u kunnen overkomen
of schade die u kunt oplopen tijdens uw verblijf bij ons.

•
•

Aankomst : tussen 14.00 – 18.00 uur. (In overleg is een andere tijd)
ook mogelijk hoor)
Vertrek ma-zo rond 10.00 uur, zondag in overleg later mogelijk.
U kunt eerder komen om alvast te genieten van de mooie omgeving
rondom Haaksbergen.
Uw auto kunt voor ons huis parkeren, of ( bij voorkeur) direct om de
hoek van ons hofje ( minder dan 50 m. lopen). Dit is ook een erg
rustig straatje.
Als u uw fiets of motor meebrengt kunt u deze onder het afdak
plaatsen achter ons huis.
Ook kunt u daar uw elektrische fiets opladen.
Vergeet u uw reis- en annuleringsverzekering niet.

•

Wij wensen u alvast een prettig en vooral leuk verblijf bij ons.

•

•

•

Fijne reis!
Yvonne en Léon Klaczynski
www.bnbhethaaksbergshofje.nl
Pastoor Wienholtsstraat 48
7481 KC Haaksbergen
Tel: 06-10437013 vanuit buitenland 0031610437013
Route: U vindt ons makkelijk via ‘Google’ via deze link

