Graag je aandacht voor het volgende
Beste gasten, we hopen dat je je snel thuis voelt in onze accommodatie. Daarom vragen wij je
om deze aanwijzingen even door te leen en ter harte te nemen. Zo is je vakantie het prettigst voor
jezelf, je hond en voor je omgeving!

Onze vierpotige gasten
• Laat je hond niet alleen achter in de tuin als je weggaat. Honden kunnen bijvoorbeeld
schrikken van lawaai of geluiden van mensen en dieren.
• Je hond mag binnen wel alleen blijven als hij zich daarbij ontspannen. Je kunt ook gebruik maken van onze hondenoppasservice (waarbij je hond in het vakantiehuis blijft) en
hondenuitlaatservice.
• Houd je hond buiten aangelijnd. Dit is om conflicten met honden uit de omgeving of van
andere vakantiehuizen te voorkomen. Verder is het buitenshuis aangelijnd houden van
de hond verplicht in Karinthië onder andere om vee en wild te beschermen. Je ziet wel
veel honden los met hun eigenaar meelopen, wat veel honden natuurlijk ook prima kunnen. De verantwoordelijkheid en inschatting ligt natuurlijk wel bij de eigenaar.
• Ruim hondenpoep meteen op. We hebben daarvoor een speciale vuilnisbak in de tuin. Je
kunt bij de receptie gratis poepzakjes afhalen.
• Als je met je hond gaat wandelen, ruim zijn hondenpoep ook op uit de weide. Het gras in
de wei is het eten voor de koeien en paarden.
• In openbaar vervoer zoals trein, bus, boot, gondel enz. of op scholen en kleuterscholen,
op kinderspeelplaatsen en in grotere menigten, zoals bijvoorbeeld in winkelcentra en bij
evenementen is er een lijn- en muilkorfplicht.

Wat als er iets stuk gaat of weg is?
• Als je iets in onze accommodatie mist of stuk is, laat het ons weten. Wij helpen je graag.
• Sleutels kwijt? Bij verlies van een huissleutel laten wij een nieuwe maken. Deze kosten
betaal je zelf.

• Roken: In onze accommodatie en fietsenstalling is roken verboden. Roken kan bijvoorbeeld buiten onder het afdak.
• Rusttijden: Geen lawaai van 22:00 tot 7:00 uur.
• Pas goed op je waardevolle spullen. Sluit deuren en ramen voordat je weggaat.
• Waardevolle voorwerpen: de verhuurder is niet aansprakelijk voor waardevolle spullen.
• Bespaar energie: Zet lampen en elektrische apparaten (TV, waterkoker, koffiezetapparaat enz.) uit voor je weggaat.
• Parkeren: alleen parkeren in de parkeervakken bij je vakantiehuis

