HUiSREGELS
Beste gasten,
Wanneer u Slot Hylpen huurt, gelden er enkele huisregels en huurvoorwaarden. Leest u deze alstublieft
voor aankomst, zodat u tijdens uw verblijf in Hindeloopen onbezorgd kunt genieten van ons historisch
familiehuis.

1. KUNST
In Slot Hylpen hangen veel originele kunstwerken. Wees er alstublieft voorzichtig mee, daar het unieke
werken betreft.

2. BABY’S EN KINDEREN
Slot Hylpen is een familiehuis, waar uiteraard ook baby’s en kinderen van harte welkom zijn. Het huis is
vanwege het historisch karakter en de kunstzinnige inrichting niet specifiek op (kleine) kinderen ingericht.
Daarom vragen wij ouders en/of verzorgers om zowel goed op de kinderen als op het huis te passen.

3. ROOKVRIJ
Slot Hylpen is een rookvrij huis. In de tuin is roken toegestaan. Op de buitentafel staat een asbak, zodat
rokers makkelijk hun peuken kwijt kunnen. Leeg de asbak alstublieft op een brandveilige manier.

4. HUISDIERENVRIJ
Slot Hylpen is in principe huisdierenvrij, maar in specifieke gevallen kunnen we in overleg een uitzondering
maken.

5. BUREN
Houd rekening met onze buren. Maak bijvoorbeeld buiten geen lawaai en/of harde muziek na 22:00 uur.

6. VUUR
Laat brandende kaarsen niet onbeheerd achter. In Slot Hylpen hangen brandmelders, brandblussers,
brandinstructies en plattegronden.

7. BEZOEK
Komen er op een dag gasten langs: ze zijn van harte welkom, maar maak hun komst van tevoren aan ons
kenbaar. Slot Hylpen is uitsluitend bestemd voor recreatieve doeleinden. Ons huis is bijvoorbeeld niet
bedoeld voor het houden van feestjes en partijen in de ruimste zin van het woord.

8. LINNEN
Ons fairtrade linnengoed is van biologische kwaliteit. We zijn er daarom extra zuinig op. Gebruik handdoeken
en beddengoed alleen waar het voor bedoeld is en neem het bijvoorbeeld niet mee naar buiten.
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Wilt u bij vertrek het bedlinnen en de handdoeken in de daarvoor bestemde wasmanden op de overloop
van de eerste etage leggen.

9. DUURZAAMHEID
Slot Hylpen is een oud huis gebouwd in 1795. Met respect voor de historie van het huis hebben we het
zoveel mogelijk comfortabel ingericht. We waarderen het zeer als u met respect en milieubewust om wilt
gaan met het huis, de inrichting en het gebruik van energie. Buiten staan containers voor grijs en groen afval.
In Hindeloopen staat een glascontainer en oud papier kunt u kwijt in de doos in de kelder.

10. SCHADE EN STORINGEN
Meld enig defect aan de woning, storingen aan of breuk van apparatuur, installaties, meubilair of
huishoudelijke apparatuur gelijk, zodat zo spoedig mogelijk maatregelen kunnen worden genomen voor
reparatie of vervanging.

11. PARKEREN
Hindeloopen is autoluw, maar bij Slot Hylpen horen twee parkeerplaatsen. Gelegen aan de kruising
Westerdijk/Nieuwe Weide zo’n 80 meter vanaf Slot Hylpen. Deze zijn toegankelijk door het hekje te
openen. De sleutel is de grootste aan uw sleutelbos. Legt u bij het parkeren de parkeervergunning duidelijk
zichtbaar voor uw voorruit. U vindt de parkeervergunningen in de welkomstmap. Buiten het historisch
centrum zijn op loopafstand meer parkeerplekken, zie hiervoor de welkomstmap.

12. CHECKLIST VERTREK
-

Bij vertrek de afwasmachine leegruimen en serviesgoed met toebehoren schoon terugzetten in de
kasten.

-

Alle afvalbakken legen in de daarvoor bestemde containers. Lege flessen kunt u in de glasbak
gooien en oud papier mag u in de kelder bij de keuken zetten in de daarvoor bestemde doos.

-

Vuil linnengoed in de daarvoor bestemde wasmanden op de overloop eerste etage.

-

Slot Hylpen na afloop van het verblijf netjes en ‘bezemschoon’ achterlaten.

-

Verplaatst meubilair op de originele plaats terugzetten.

-

Het beddengoed afhalen en in de daarvoor bestemde wasmanden op de overloop doen.

-

Schade, defecten of vermissingen melden.

Eventuele schade als gevolg van het niet naleven van de huisregels kunnen geheel of gedeeltelijk met de
borg te verrekenend worden.
Wij wensen u een heel prettig verblijf in Slot Hylpen en danken u voor uw medewerking en uw begrip.
Voor vragen kunt u altijd bij Miriam en Jort terecht.
Bel of app naar: 06 41 775 727 of mail naar: info@slothylpen.nl.
Wij helpen u graag!
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