
Huisregels 
 
De kamers zijn rookvrij 
Huisdieren zijn niet toegestaan 
 
Inchecken 
Inchecken gebeurt in principe vanaf 16:00 uur. In overleg met de gastvrouw kan een andere 
tijd worden afgesproken. Inchecken gebeurt bij voorkeur voor 21:00 uur. 
 
Geeft u in ieder geval uiterlijk één dag vóór aankomst aan hoe laat u ongeveer verwacht aan 
te komen en belt u de gastvrouw op de dag zelf nog even 30 minuten voor aankomst op. Zo 
is er zeker iemand aanwezig en hoeft u niet onnodig te wachten. U kunt bijvoorbeeld ook 
eerder arriveren, om alvast uw bagage neer te zetten en de sleutel op te halen.  
 
Uitchecken 
Uitchecken kan tussen 7:00 tot uiterlijk 10:00 uur op de dag van vertrek. Afhankelijk van de 
bezetting, kan in overleg met ons voor de weekendboeking, op zaterdag en zondag een 
andere uitchecktijd gelden. Richtlijn blijft evenwel 10:00 uur. 
Late uitcheck 
Een late uitcheck na 10:00 uur tot 16:00 uur is mogelijk tegen een extra betaling van €30,00. 
 

Sleutelbeheer 
Bij aankomst ontvangt u van ons één sleutel van het hek en één sleutel bestemd voor uw 
verblijf. U dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de deuren van uw verblijf en voor 
het uitdoen van de verlichting. Bij het uitchecken graag de sleutels weer inleveren. 
 
Verlies sleutel 
Bij verlies van een sleutel brengt Cést Tout B&B u € 150,00 euro in rekening. 
 

Bedlinnen en handdoeken 

Bij een verblijf van langere duur worden de handdoeken en de bedlinnen naar wens 
verschoond. De kosten hiervan zijn in de prijs inbegrepen tenzij hier andere afspraken over 
zijn gemaakt. 
 
Wellness 

Het dragen van badkleding in de sauna en jacuzzi is niet toegestaan.  
 

Parkeren  

Uw auto kunt u parkeren op de daarvoor aangegeven P-plekken op het terrein. Indien de 
parkeerplaats vol is zullen wij een andere plek op het erf aanwijzen om te parkeren. 
 
Parkeren is uitsluitend toegestaan voor de duur van het verblijf.  Parkeren op het terrein is 
op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal en/of enige vorm van schade. 
 

Geluid 

Wij vragen onze gasten om zich van luidruchtigheid in het door hen gehuurde verblijf / 
studio en de algemene ruimtes te onthouden. Alle muziek – en elk ander geluid – op welke 



wijze voortgebracht moet op kamersterkte zijn afgestemd, zodat geen geluidsoverlast 
ontstaat voor de overige gasten en omwonenden en is sowieso verboden van ’s-Avonds 
22:00 tot ’s morgens 07:00 uur.  
 

Afval 
Vuilnis kunt u in de daarvoor bestemde afvalcontainers deponeren. Leeg glaswerk of plastic 
mag u laten staan, deze zal door ons in verband met afvalscheiding worden opgeruimd.  
 
 


