Huisregels honden

De Friese Wouden, het uitgestrekte merengebied of het Glooiende Gaasterland verkennen en
uw hond meenemen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Honden zijn welkom bij ons in
het hotel. Er zijn wel huisregels opgesteld, om eventuele overlast voor onze overige gasten
tot een minimum te beperken. Wij hebben deze voor u op een rijtje gezet:
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Indien u uw hond(en) meeneemt naar ons hotel, dient u dit aan te geven bij het maken
van uw reservering. Wij beschikken namelijk over een beperkt aantal kamers
waarop huisdieren zijn toegestaan.
Honden dienen schoon en droog te zijn alvorens deze het hotel te betreden.
Tijdens brunch- en buffet activiteiten zijn honden niet toegestaan in ons restaurant
en andere ruimtes waar deze activiteiten plaatsvinden. (Bijvoorbeeld: zondagbrunch,
lunchbuffet, weekendbuffet en brunches/buffetten tijdens de feestdagen).
Honden zijn toegestaan in enkele 1 pesoonskamers, 2 persoonskamers en suites.
Honden zijn buitenom ontbijt, lunch, brunch, diner en buffet activiteiten welkom in
ons restaurant.
In onze bar zijn honden toegestaan.
Honden mogen niet plaatsnemen op onze hotelbedden en fauteuils.
Het is niet toegestaan om uw hond onbeheerd achter te laten in de hotelkamer
wanneer u zelf niet in het hotel aanwezig bent. Wanneer u gebruik maakt van het
restaurant, de bar/brasserie of zalenaccommodatie dient u dit te melden aan de
receptie, zodat wij u kunnen bereiken in geval van geluidsoverlast.
Voor beschadigingen aan het interieur wordt de eigenaar van de hond aansprakelijk
gesteld voor de herstelkosten.
Wij behouden ons het recht voor om bij overmatige bevuiling van de kamer extra
schoonmaakkosten in rekening te brengen.
Bij aanhoudende (geluids)overlast, door bijvoorbeeld blaffen, behouden wij ons het
recht voor de hond te verwijderen uit het hotel. Verwijdering door overlast geeft
geen recht op restitutie.

Wij wensen u en uw huisdier een prettig verblijf in ons hotel!

