
 
Házirend 

Házirendünk a Vendégeink nyugodt pihenését szolgálja és segít elkerülni a 
félreértéseket 

 
• Érkezéskor kérjük, hogy a bejelentkező lapot töltsék ki! 
• Vendégeink a teljes házat bérlik így egyszerre csak egy párnak, családnak, 

baráti társaságnak adjuk ki. 
• A foglalás akkor garantált, ha a szállásdíj 30 százalékát megkaptuk 

előlegként. Az előleg megfizetése történhet banki átutalással, postai piros 
csekken vagy SZÉP kártyával.  

• A szálláshelyet az érkezés napján 14:00 órától foglalhatják el és a távozás 
napján 11 óráig kell elhagyni.  

• Amennyiben Vendégeink 11:00 óráig nem jelentkeznek ki, plusz egy napi 
szállásdíj felszámolásra kerül. Az előleget 21 napon belüli lemondás vagy 
időpont módosítás, illetve meg nem jelenés esetén nem áll módunkban 
visszafizetni. A szálláshelyen csak az oda bejelentett vendégek 
tartózkodhatnak. Kérjük vendégeinket ne fogadjanak látogatókat! 

• Kérjük Vendégeinket, hogy őrizzék meg a ház és az udvar tisztaságát! 
Vendégeink a házat tisztán kapják és ottlétük alatt maguk gondoskodnak a 
tisztaságról. KÉRJÜK SEMMILYEN ÉTELMARADÉKOT NE HAGYJANAK A 
KONYHÁBAN! 

• Távozáskor a házat olyan állapotban kérjük átadni, ahogy érkezéskor 
átvették. Amennyiben nincs idő az elpakolásra, mosogatásra és a szemét 
összeszedésére, úgy ezt háziasszonyunk térítés ellenében (4.000,- forintért) 
átvállalja. 

• A tűzvédelmi szabályok betartása, a hely és a ház adottságai miatt különösen 
fontos! A házban DOHÁNYOZNI TILOS! 

• Kérjük a szálláshely épületeit, eszközeit rendeltetésszerűen használják! A 
házban található bútorokat hozzájárulásunk nélkül nem szabad átrendezni. 

• A ház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a Házirend megszegéséből 
származó károkért Vendégeink anyagi felelősséggel tartoznak.  

• A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért felelősséget nem 
vállalunk. A Vendégeinknek kell vigyázni személyes értékeikre. Amennyiben 
elhagyják a szállást, kötelesek bezárni az ajtókat és ablakokat, 
gondoskodniuk kell az elektromos berendezések (tűzhely, kenyér pirító, 
vízforraló, lámpák stb.) kikapcsolásáról. 

• Ha bármilyen problémájuk adódik Vendégházunk berendezési tárgyainak 
használatával szíveskedjenek azt felénk jelezni, hogy megoldást 
találhassunk! 

• A szállás igénybevételével, Vendégeink elfogadják a házirendet.A tulajdonos 
jogában áll lemondani a szállást, ha a Vendégek nem tartják be a házirendet.   
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