We willen uw verblijf zo aangenaam mogelijk maken en er alles aan doen dat u zich
'thuis' voelt. Voor uw verblijf als gast van vrienden op de fiets gelden de volgende
faciliteiten en huisregels.
1.
2.
3.
4.

Inchecken is mogelijk vanaf 16:30 en uitchecken kan tot 10.00 uur.
Het ontbijt wordt geserveerd tussen 8.30 - 9.30 uur
Roken en E-roken, drugs en dergelijke zijn niet toegestaan.
De kosten voor het verblijf bedragen € 22,50 per nacht per persoon, inclusief een
lekker ontbijt.
5. U kunt gratis koffie en thee maken/drinken op de kamer. Zelf koken, bbq'en,
gourmetten en dergelijke is niet toegestaan. Wel bieden we de volgende extra
mogelijkheden:







Als hobbykok vindt Jan het leuk om voor onze gasten te koken. Dat is eigenlijk
ook een beetje de basis van ons idee om deel te nemen aan vrienden op de fiets.
Jan maakt dan ook echt wat lekkers voor jullie waar je zeker geen spijt van zult
krijgen. We vragen hiervoor € 17,50 p.p. waarbij u een mooi driegangen menu
mag verwachten inclusief bier/wijn/fris en koffie/thee arrangement. Graag
vernemen we eventuele voorkeuren vlees-vis-vegetarisch. We zouden het dan ook
erg leuk vinden als u hiervan gebruik wilt maken.
Wilt u een lunchpakketje voor de volgende dag meenemen? € 5,- p.p.
Indien gewenst kunnen we ook de wasmachine nog even voor u aanzetten. € 2,50
Voor een biertje of wijntje vragen we € 1,25 en voor een frisje € 0,50 ct.
Opladen van elektrische fietsen is bij ons gratis.

6. Om u een beetje in de sfeer van ons prachtige Oosterhout te brengen, verwijzen we u
graag naar www.proefoosterhout.nl hier vindt u alle informatie voor een geweldig
verblijf in ons prachtige “Storp”.
7. Tijdens uw verblijf in onze woning kunt u gebruikmaken van uw slaapkamer met
balkon, de gastenbadkamer en de tuin. U wordt verzocht de privévertrekken zoveel
mogelijk niet te betreden. Uiteraard kunt u altijd even bij ons binnenlopen om iets te
vragen, een lekker drankje bijvoorbeeld 
8. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, brand, vernieling e.d. (van
persoonlijke bezittingen of zaken inclusief vervoermiddelen) van de gasten of de
verstrekte (uit)tips (uitgaan, routes e.d)
9. Bij wangedrag of grove nalatigheid van (een van de) gasten behouden we ons het
recht voor het verblijf in onze woning onmiddellijk te beëindigen.
10. Indien u schade constateert of veroorzaakt aan apparaten, meubilair, sanitair,
vloeren, muren etc. bent u verplicht dit direct te melden.

Wij wensen u een zeer fijn verblijf in “Huize van Lierop”

Conny en Jan van Lierop

