HUISHOUDELIJK REGLEMENT
BED & BREAKFAST DE JUTTERSHOEK

Aankomst en vertrek
•
•
•
•
•

Ons adres is Schoolstraat 2 (8261 KA) in Kampen.
Op de dag van aankomst kunt u vanaf 14.00 uur uw verblijf gebruiken.
Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn.
Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt
•
•
•

Het ontbijt wordt in overleg tussen 7.00 en 10.00 uur geserveerd.
Het is mogelijk om in overleg uw ontbijt geserveerd te krijgen op uw kamer of op het binnenplaatsje.
Heeft u dieetwensen laat dit dan uiterlijk een dag van tevoren weten.

Uw verblijf
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geluidsoverlast, met name tussen 21.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
Indien u overlast ondervindt van de overige gasten en of huurders, kunt u zich melden bij de eigenaar,
mevrouw Xandra Ockers op mobiel nummer: 06- 30381720.
Gebruik van het verblijf door derden is zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar niet
toegestaan.
Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen op het Muntplein in Kampen, voor zover
er ruimte is. Deze parkeerplaatsen zijn betaalde parkeerplaatsen.
Afval dient in het vuilnis bakje te worden gedeponeerd.
De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.
Huisdieren zijn, zonder uitdrukkelijke toestemming, niet toegestaan.
Roken in Bed & Breakfast “De Juttershoek” is niet toegestaan.
Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor correct gebruik van de aldaar aanwezige keuken en sanitaire
voorzieningen.

Pech en ongevallen
•
•
•
•
•

In de vertrekken zijn EHBO-kitten aanwezig voor de nodige eerste hulp.
Indien er meer spoedeisendheid in de eerste hulp zit, (van maandag – vrijdag tussen 08:00 uur en 18:00
uur) kunt u contact opnemen met de dienstdoende huisarts in Kampen.
De dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk is Posthouwer, en is gelegen tegenover het Kampenziekenhuis aan
de 1e Ebbingestraat 18 in Kampen en te bereiken op: 038 – 3312005.
Buiten voornoemde tijden kunt u de huisartsenpost Zwolle bereiken op nummer: 0900- 3336333.
Bij acute spoed, belt u dan 112.

