Huisregels Accommodaties
algemeen

Geachte gast,
Van harte welkom op Texel! Wij hebben uw vakantiehuis schoongemaakt en de inventaris
gecontroleerd. Mocht er onverhoopt iets niet in orde zijn, meldt u dit dan direct aan ons, op de dag
van aankomst.
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Huisregels
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de verhuurder met meer personen dan
het maximale aantal te overnachten in de accommodatie.
Kussens/dekbedden alleen op de bedden en binnenmeubilair niet buiten gebruiken.
Auto’s parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen bij uw vakantiehuis.
In onze vakantiehuizen mag niet gerookt worden.
Huisdieren zijn alleen toegestaan in de vakantiehuizen die daarvoor bestemd zijn en na
goedkeuring van Texelduinen. Daarbuiten zijn huisdieren niet toegestaan, ook niet van uw
eventuele bezoekers.
Huisdieren zijn niet toegestaan op de slaapkamers en op de meubels in het vakantiehuis.
Wifi-code bevindt zich in deze informatiemap en op de webapp info.texelduinen.nl
Texelduinen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen in het draadloos internet.
Texelduinen is niet aansprakelijk voor ongevallen in en rond het huis.
Texelduinen is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.
Gebruik van speeltuin en speeltoestellen is voor eigen risico.
Vertrek
U dient het vakantiehuis vóór 10.00 uur te verlaten.
Sleutel in de deur laten of, indien aanwezig, in het sleutelkluisje terugleggen.
De gehuurde lakensets afhalen en in de hal leggen. De moltons van matrassen en kussens
niet verwijderen.
Keukeninventaris schoon en droog in de kasten opbergen waar u het heeft aangetroffen.
Magnetron / vaatwasser / oven / koelkast / BBQ schoon en leeg achterlaten.
Meubilair - ook het terrasmeubilair - op de oorspronkelijke plaats terugzetten.
De verwarmingsthermostaat bij vertrek op 15° C zetten.
Vuilnis / oud papier / glas in de daarvoor bestemde container deponeren.
Breuk of schade graag melden bij ons, deze wordt dan na vertrek met u afgerekend.

Indien u de huisregels niet opvolgt, kunnen kosten voor extra werk in rekening gebracht
worden.

ALARM/AMBULANCE/ BRANDWEER/POLITIE
Alarmnummer ambulance/brandweer/politie
Geen spoed, wel politie

112
0900-8844

HUISARTSEN: avond-/ nacht- / weekenddiensten
Werkdagen van 17.00 - 08.00 uur
Weekenden van 08.00 - 08.00 uur
Medische hulp
Spoedeisende medische hulp

0222-321143
0223-670470

HUISARTSEN
Pontweg 106 Den Burg
- Dr. Uithoven en Dr. Plasmans
- Dr. De Witte
- Dr. Haasdijk en Dr. Den Breejen

0222-312016
0222-320005
0222-316234

VERLOSKUNDIGE
Pontweg 106 Den Burg

0222-313090
bgg 06-51404872

APOTHEEK TEXEL
Weverstraat 95 Den Burg

0222-312112

TANDARTS
Dentex – Keesomlaan 6A - Den Burg
Joosten – Witte Kruislaan 19B – Den Burg

0222-314727
0222-312270

UW AANSPREEKPUNT VOOR STORINGEN, KLACHTEN/OPMERKINGEN
Texelduinen
Schilderweg 251C
1792 CJ Oudeschild, Texel
Tijdens kantoortijden 0222-320300. Buiten kantoortijden: 06-53835860
info@texelduinen.nl
www.texelduinen.nl
Onze kantoortijden zijn van 08.30 tot 17.00 uur. Daarbuiten kunt u ons bereiken voor
spoedgevallen die niet tot de volgende dag kunnen wachten.
Namens Texelduinen bedanken wij u voor uw medewerking. Wij wensen u een prettig verblijf op
Texel.
Met vriendelijke groet,
Victor Lancée

