Nederlands
Lieve gasten, wij hopen dat u er begrip voor heeft dat u in een privéhuis vakantie houdt. In dit
huis gelden regels waar u zich aan moet houden.
•

In dit huis wonen mensen die overdag of ’s nachts werken. Houdt u daar rekening mee. Maak
geen lawaai en veroorzaak geen overlast zodat er geen irritaties tussen u en de buren ontstaan.

•

Om verkleuringen en beschadigingen aan het meubilair te vermijden, verzoeken wij u de meubels
die binnen staan niet buiten of op het balkon neer te zetten.

•

Ga a.u.b. zuinig met de airconditioning om, de airco niet aan laten staan als de balkondeur
geopend is of als u het huis verlaat.

•

Radio en televisie niet te hard aanzetten, op het balkon en in de tuin geen radio gebruiken. Vanaf
23.00 uur geen lawaai maken.

•

Droog uw handdoeken en wasgoed alleen op het wasrek en niet over het hekwerk van het balkon.

•

Laat a.u.b. geen rommel in de gang of in de lift liggen.

•

Uw afval kunt u in de afvalcontainers die aan de straat staan, deponeren.

•

Parkeer uw auto alleen op parkeerplaats nr. 10 en niet op een parkeerplaats van de andere
bewoners.

Zwembad/tuin
•

Bij het zwembad staan twee ligstoelen voor u klaar. Deze zijn gemarkeerd met „Roggema“ / „3E“.
Gebruik alleen deze ligstoelen en niet die van de andere bewoners.

•

Door de garage bereikt u het zwembad, de sleutels voor de deur naar het zwembad hangen in het
sleutelkastje, zorgt u er voor dat de deur steeds weer afgesloten wordt.

•

Wie wil zwemmen moet eerst douchen. Springen van de rand van het zwembad is niet toegestaan
als er andere mensen in het zwembad zijn.

•

Wilt u bij het zwembad roken? geen probleem, neem een asbak uit het appartement mee en werp
geen as of peuken in het gras of op de stenen.

•

Gedraagt u zich bij het zwembad/in de tuin, maak geen herrie.

•

Het is niet toegestaan in de tuin of bij het zwembad te sporten en/of te barbequen.

•

Uw afval deponeert u a.u.b. in de woning.

Bij vragen of opmerkingen kunt u ons bellen.
Fam. Roggema
Tel. 0049-171-4517903

Wij wensen u een prettige vakantie.
Belangrijke telefoonnummers:
Noodgevallen :
112
Politie :
092
Ambulance :
061
Brandweer :
085

