Huisregels - La Palmeraie N.V. Bed & Breakfast Curaçao
Wij heten u van harte welkom bij La Palmeraie Bed & Breakfast. Voor u liggen de huisregels van La Palmeraie. Om uw verblijf
op een goede manier te laten verlopen, willen wij u vriendelijk vragen de onderstaande regels aandachtig door te lezen en te
hanteren tijdens uw verblijf. Hartelijk dank hiervoor en wij wensen u een prettig verblijf toe bij La Palmeraie.
Thierry en Pascale Jansegers – Stockhem
La Palmeraie Bed & Breakfast
Kaya Orkidia 58 & 59
Santa Catharina, Curaçao
www.lapalmeraie-curacao.com
Algemeen
1.

Bij vragen of problemen kunt u de volgende nummers bellen:
1. Thierry Jansegers
(+5999) 676 47 39
2. Pascale Stockhem
(+5999) 666 45 43
3. La Palmeraie
(+5999) 738 99 59

2.

In geval van nood kunt u naast bovenstaande nummers ook onderstaande nummers bellen:
1. Ambulance
912
2. Politie & Brandweer
911 of 114
3. Ziekenhuis
110

3.

Minimumverblijf is 3 nachten voor de kamers, 6 nachten voor de bungalow en het appartement. Met uitzondering van de
kerstvakantie, oud en nieuw en carnaval, dan is het minimumverblijf 7 nachten voor zowel de kamers als de bungalow en
het appartement.
Inchecken:
Uitchecken:

na 16.00 uur
voor 12.00 uur (mits een late check-out in samenspraak met LP)

Een late check-out in verband met de retourvlucht dient aangegeven te worden voor aankomst, bij de reservering en
bedraagt 50% van de prijs per nacht.
4.

Het is toegestaan om op de daarvoor aangegeven locatie binnen het complex van La Palmeraie te roken. Het is ten
strengste verboden te roken in de kamers en bungalow, onder de palapa en rond het zwembad op de ligstoelen. Er
wordt een bedrag van € 50,- ingehouden op de borg wanneer er op verboden locaties gerookt is / wordt.

5.

Huisdieren zijn helaas niet toegestaan binnen het gehele complex (zowel kamers als bungalow) van La Palmeraie.

6.

Tussen 22.00 en 7:00 uur dient het stil te zijn binnen het complex van La Palmeraie. Buiten de accommodatie mogen
geluidproducerende apparaten niet hoorbaar zijn.

7.

Het is niet toegestaan feestjes te organiseren en vuurwerk af te steken binnen het complex van La Palmeraie.
Bezoekers van onze gasten dienen aangemeld te worden.

Accommodatie
8. La Palmeraie is niet aansprakelijk voor gestolen, beschadigde of vermiste eigendommen van de gast en van zijn of haar
gasten.
8.

Zet de airconditioning uit wanneer u de kamer of bungalow verlaat en wees zuinig met het gebruik van water en elektra.

9.

In het beginsel zijn de kamers, appartement en bungalow ieder geschikt voor 2 personen. In de bungalow is het mogelijk
een kinderbedje neer te zetten voor een kind tot en met 3 jaar. In de bungalow is het daarnaast ook mogelijk een
slaapbank te gebruiken als slaapplaats voor een of twee extra personen. In het appartement kan een slaapbed bijgeplaatst
worden voor max 1 kind tot 10 jaar oud.
Indien het afgesproken aantal personen overschreden wordt, kan LP de toegang tot de kamers, bungalow of appartement
aan deze extra perso(o)n(en) ontzeggen.

10.
Handdoeken:
Bedlinnen:
1

Kamers:
om de 3 dagen
x per week

Bungalow:
idem
eenmalig

idem

Handdoeken mogen niet gebruikt worden buiten het complex van La Palmeraie en ook niet aan het zwembad.
11. Wanneer u verblijft in de bungalow kunt u gebruik maken van de wasmachine .
12. Internet is gratis beschikbaar.
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Ontbijt en consumpties
13. De PALAPA is toegankelijk voor het ontbijt tussen 8.00u en 8.30u tot max 9.30u
14. Het is niet toegestaan te roken tijdens het ontbijt. Wij willen u vriendelijk vragen te roken op de daarvoor aangegeven
plaats.
Zwembad
15. Zwembad betreden op eigen risico.
16. U mag gebruik maken van het zwembad tussen 8.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds wegens het onderhouden en
reinigen van het zwembad.
17. Wij willen u vriendelijk vragen te douchen voordat u gebruik maakt van het zwembad, dit om het zwembad schoon te
houden van zonnebrandmiddelen enz.....
18. Het is niet toegestaan de handdoeken uit de badkamer van uw accommodatie te gebruiken aan het zwembad en buiten
het complex van La Palmeraie. Er zijn badhanddoeken beschikbaar voor het zwembad op aanvraag. Voor meer
inlichtingen kunt u terecht bij uw gastvrouw.
19. Het is niet toegestaan om drank en etenswaren te nuttigen in het zwembad evenals het gebruik van glaswerk rond het
zwembad.
20. Het is ten strengste verboden om de instellingen van de pomp van het zwembad te wijzigen. Neem contact op met
Thierry Jansegers of Pascale Stockhem mochten de instellingen van het zwembad niet naar uw wens zijn. (zie
telefoonnummers bovenaan de pagina)
21. Naturisme en topless zonnen zijn niet toegestaan binnen het complex van La Palmeraie.
Waarborg
22. De waarborgsom bedraagt € 250 voor de bungalow en het appartement en 125 euro's voor de kamers , (€ 50,- remote hek
en € 150 / 75 ,- inventaris). Dit bedrag dient cash bij aankomst voldaan te worden en wordt na vertrek, na verrekening van
eventuele schade en andere voorvallen, cash terugbetaald aan de gast.
Gasten
23. Op bezoek komende gasten zijn welkom, maar mogen niet blijven overnachten zonder nadrukkelijke toestemming van
La Palmeraie.
24. Gasten van gasten dienen buiten het complex te parkeren.
25. Gasten van onze gasten mogen geen gebruik maken van het zwembad en de ligstoelen zonder nadrukkelijke
toestemming van La Palmeraie.
Entree en parkeerplaats
26. Bij het verlaten van het complex graag controleren of het hek volledig gesloten is.
27. Bij het niet werken van de afstandsbediening of bij problemen met het hek, graag direct contact opnemen met Thierry
Jansegers of Pascale Stockhem. (zie telefoonnummers bovenaan de pagina)
Afval
28. Afval dient in gesloten vuilniszakken gedeponeerd te worden in de daarvoor voorziene container. Leeg uw vuilnisemmer(s)
regelmatig met het oog op ongedierte. Gebruik de twee afvaltonnen, die langs de bungalow staan, om PETE flessen en
aluminium cans te sorteren.
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