Voorwaarden verblijf hond Villa 16

Wij als eigenaren van Villa 16 zijn echte dierenvrienden en begrijpen het dan ook goed
dat u lekker op vakantie wil met uw hond. De omgeving van Villa 16 is ook uitermate
geschikt voor prachtige wandelingen met uw viervoeter. Helaas kunnen honden soms
echter een flinke ravage aanrichten. Om dit tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat
Villa 16 voor iedereen toegankelijk blijft en iedereen van een schoon huisje kan genieten
hebben we een aantal extra voorwaarden opgesteld voor uw verblijf met hond.
Wij verwachten dat u aan de volgende regels voldoet:
















Het is niet toegestaan om uw hond uit te laten in de tuin van Villa 16. Zorg dat uw
hond niet op het grondstuk van Villa 16 zijn behoefte doet. We willen de tuin
graag poepvrij houden en gele plekken in het gras (door plasjes) voorkomen.
Gasten na u willen graag hun schoenen en voeten schoonhouden en kinderen
willen “poepvrij” spelen. Verwijder, als het tóch misgaat, de ontlasting direct.
Honden mogen wel uitgelaten worden op het bosje in het park (niet ver van Villa
16). Belangrijk is wel dat u de ontlasting van uw hond zelf opruimt.
Vóór uw vertrek controleert u het grondstuk nog even op uitwerpselen en
verwijdert deze. Indien na uw vertrek tijdens de inspectie door de beheerder
uitwerpselen op het grondstuk van Villa 16 worden aangetroffen, wordt 25 euro
van uw borg ingehouden.
Het is niet toegestaan honden te laten liggen op meubels (banken, stoelen en
bedden) in het huis. Honden zijn ook niet toegestaan op het zoldertje van Villa 16.
Neem zelf een eigen mand of kleed voor uw hond mee. Het is verboden om
textiel van Villa 16 hiervoor te gebruiken. Als u dit wel doet en het textiel
daardoor niet meer schoon te krijgen is wordt 50 euro van uw borg ingehouden.
Bij regen droogt u de hond met uw eigen droogdoek af voordat de hond Villa 16
ingaat.
Door de honden wordt niets vernield of beschadigd in- of aan Villa 16 of haar
grondstuk. Als dit wel het geval is zullen de kosten van de vernielde en/of
beschadigde spullen ingehouden worden op uw borg en zo nodig op u verhaalt
worden.
Honden lopen tijdens uw afwezigheid overdag- en ook ’s nachts- niet vrij door
huis, maar verblijven in een daarvoor bestemde bench. Soms moet de hond
noodgedwongen in het vakantiehuis achterblijven. Een bench gebruiken is dan
een goede optie. De kans dat de hond tijdens uw afwezigheid het huis (een
beetje) gaat verbouwen is dan in ieder geval niet meer aanwezig. Mocht u zelf
niet over een bench beschikken dan kunnen wij er 1 voor u regelen. (Dit graag
tijdig aangeven zodat we voor een juist formaat bench kunnen zorgen).
Behandel de hond voor u op vakantie gaat, tegen vlooien en teken.
U controleert voor uw vertrek het huis op hondenharen en verwijdert deze. Er is
daartoe een stofzuiger aanwezig.
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We hopen dat u net zo zuinig bent op Villa 16 als dat wij zijn en dat u ervoor zorgt
dat uw hond geen ravage achterlaat. Om het huis extra goed schoon te maken na
uw vertrek vragen we €25 per hond per verblijf. Mocht u het huis echter
buitensporig vies achterlaten na uw verblijf met hond dan zijn wij gerechtigd om
te extra schoonmaakkosten in te houden op uw borg.
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