
 
 
 

Gastenboek, Huisregels, Calamiteiten & Lift            Villa  Grevelingen (nl) 
 
Wij heten u van harte welkom in ‘Villa Grevelingen’. Dit huisreglement is opgesteld om u een aangenaam 
en probleemloos verblijf te laten hebben in onze accommodatie. Wij hopen dat u zich hier thuis zult 
voelen. Wij verzoeken u vriendelijk om met de accommodatie en zijn omgeving om te gaan, zoals u zou 
wensen dat gasten met uw woning en leefomgeving om zullen gaan. Wij wensen u een aangenaam verblijf! 
 
Gastenboek 
Wij stellen het bijzonder op prijs als u uw ervaringen wenst te delen in dit gastenboek. Ervaringen, 
aanbevelingen en suggesties nemen wij serieus op en zullen hieruit verbeterpunten putten. Uw inbreng is 
voor ons onmisbaar om Villa Grevelingen de ingrediënten en eigenschappen te kunnen blijven geven voor 
een onvergetelijk en optimaal verblijf.  
 

       Calamiteiten  Beheerder   06-12 10 56 38  Huisarts        0900-1585 
Spoedeisende hulp 112  Brandweer   0111-45 23 01  Politie           0900-8844 
     (bij brand lift NIET gebruiken) 
Huisregels         
1. De accommodatie bevat een liftinstallatie. Hiervoor zijn aanvullende bepalingen opgenomen onder kopje ‘Lift’.  
2. Veroorzaak geen geluidsoverlast en respecteer de rust van de omwonenden. 
3. Afgesloten ruimten en kasten zijn voor privé doeleinden bestemd en deze dient u niet te openen. 
4. Verplaats alleen de inrichting (meubelen,etc.) met toestemming van ons, er kan namelijk bij het verplaatsen van 
de inrichting onnodig schade ontstaan, die u dient te vergoeden.  
5. Mocht u nalaten om linnengoed te gebruiken op de bedden, dan worden de reinigingskosten van de kussens, 
dekens/dekbedden en matrassen in rekening gebracht. 
6. U dient het afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren, aangezien het afval verstoppingen kunnen 
veroorzaken. Dus niets in badkuipen, toiletten, wastafels en andere afvoeren. Deponeer het in de vuilnisbak!  
Volle vuilniszakken dient u afgesloten in de zwarte container bij de villa te deponeren. Lege flessen deponeert u in 
de glasbak bij de entree van het park. 
7. Onvolkomenheden dient u onmiddellijk met de beheerder op te nemen, zodat wij zullen trachten deze op te 
lossen. Meldt eventuele schade, zodat wij het voor de aankomst van de volgende gasten in orde kunnen maken. 
8. Indien u bij aankomst schade constateert dan dient u dit binnen 3 uur met de beheerder op te nemen. Bij verzuim 
hiervan wordt eventueel de schade bij u in rekening gebracht. 
9. Geluidsinstallaties dienen uitsluitend binnen te worden gebruikt. 
10. Roken in onze accommodatie is niet toegestaan. 
11. Bij afwezigheid alle ramen sluiten en de buitendeuren op het slot draaien. 
12. Eventuele klachten dient u onmiddellijk met de beheerder op te nemen. 
13. Parkeren uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken of op het parkeerplein nabij de villa. 
14. Gedurende uw verblijf zijn u en uw groepsgenoten zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de aanwezige 
faciliteiten en voorzieningen; volwassenen/begeleiders dragen hierbij de verantwoordelijkheid voor hen die onder 
hun toezicht zijn gesteld. 
 
Lift 
De liftvoorziening is opgenomen voor speciale doelgroepen, waaronder ouderen en minder-/invaliden. De 
liftinstallatie is nadrukkelijk GEEN speelgoed. Een liftinstallatie is onderhevig aan slijtage en het aantal 
liftbewegingen wordt automatisch geregistreerd. Oneigenlijk gebruik van de liftinstallatie is derhalve niet 
toegestaan. De kosten van storingen, onderhoud  en schade door onjuist en/of oneigenlijk gebruik worden verhaald. 
 

 Villa Grevelingen   
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