
Huisreglement. 
 
 
Wij heten u van harte welkom in onze accommodatie “Buitenhuis 
AlbaNera” in Ospel 
 
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 ! 

 
Huisregels.         
 
1. Veroorzaak geen geluidsoverlast en respecteer de rust en privacy van de omwonenden. 
2. De technische ruimte is afgesloten en deze dient u niet te openen. 
3. 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.  
4. Mocht u nalaten om linnengoed te gebruiken op de bedden, dan worden de 
reinigingskosten van de kussens, dekens/dekbedden en matrassen in rekening gebracht. U 
kunt een linnenpakket bij ons huren. 
5. U dient het afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren, aangezien het afval 
verstoppingen kunnen veroorzaken. Dus niets in toiletten, wastafels en andere afvoeren. 
Deponeer het in de vuilnisbak! 
6. Onvolkomenheden dient u onmiddellijk aan ons te melden, zodat wij zullen trachten 
deze op te lossen. Meldt eventuele schade aan ons, zodat wij het voor de aankomst van de 
volgende gasten in orde kunnen maken. 
7. Indien u bij aankomst schade constateert dan dient u deze binnen 3 uur aan ons te 
melden. Bij verzuim hiervan wordt eventueel de schade bij u in rekening gebracht 
8. Geluidsinstallaties dienen uitsluitend binnen te worden gebruikt. 
9. Het kampvuur mag alleen in de daarvoor aanwezige vuurschalen gemaakt worden. Het 
mag niet te groot en niet te laat gehouden worden. 
10. Roken in het gehele huis, de recreatieruimte, de bioscoop en het binnen gedeelte van 
de sauna en wellness is niet toegestaan. 
11. Bij afwezigheid alle ramen sluiten en de buitendeuren op het slot draaien. 
12. Eventuele klachten dient u onmiddellijk aan ons te melden. 
13. Beschadig geen planten en struiken. 
14. Huisdieren zijn helaas in onze accommodatie niet toegestaan. 
15. Indien u gebruik maakt van het sauna en wellness-gedeelte dient u zich te houden aan 
de regels die hiervoor zijn opgesteld. Deze regels vindt u in de informatiemap in de 
accommodatie of zijn bij ons op te vragen. 
16. Bij vertrek dient de accommodatie veegschoon opgeleverd te worden. 
17. Zorg vooral dat het voor u en voor ons een plezierig verblijf wordt. 
 
Tot ziens in Buitenhuis AlbaNera.     


