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Wil je op de hoogte blijven?
Lees onze huisregels in

Openingstijden van de Bar & Bites:
Elke dag 7:00 - 23:00 uur.
Kom je wat later of eerder dan bovenstaande tijden? In dat geval kan je door onze
nachtingang naar binnen. Je hebt je kamerpas nodig om deze deur te openen.
Houd deze kaart goed bij je want bij verlies of het niet terugbrengen van deze
kaart brengen wij 30 euro in rekening. In het geval van verlies van de kaart en dat
er naar het noodnummer zal moeten worden gebeld zijn wij genoodzaakt om 50
euro in rekening te brengen.
Check-in: 14:30 - 22:00 uur
Check-out: 7:00 - 11:00 uur
Uitslapen? Mogelijk kunnen wij voor € 10,-, een late check-out voor je organiseren (13:00) . Onze opties kunnen beperkt zijn vanwege de hoge bezettingsgraad. Informeer eerst aan de bar zodat zij je op de hoogte kunnen
stellen van de mogelijkheden van die dag.
Ontbijt
Elke dag 7:00 - 10:00 uur.
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Indien je gebruik wilt maken van ons gevarieerde ontbijt, laat het ons dan
alsjeblieft weten. Wij kunnen altijd wat extra maken op de ochtend zelf maar
liever bereiden wij ons voor op jouw komst.

Parkeren kan op eigen terrein tegen betaling van 7 euro per nacht. Met je kamerpas heb je toegang tot de slagboom en parkeergarage. Laat geen waardevolle spullen in de auto achter. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inbraak en/
of schade. Handhaving voor parkeren zonder overeenkomst geschiedt middels
het plaatsen van een wielklem; verwijderen kost 150 euro.
Wifi? Dat hebben we! Gratis en zo snel als het licht.
Gebruikersnaam
:
VTF-PUBLIC
Wachtwoord		
:
easyaccess

Neem een kijkje bij onze werkruimtes in het souterrain (vanuit de bar met de
trap naar beneden). Het is een plek waar werkenden en studerenden samenkomen. Er is een vaste en snelle internetverbinding (gratis!) met print,
kopieer en scan mogelijkheden.

maandag - vrijdag: 		
8:00 - 12:00 uur / 16:00 - 21:00 uur
zaterdag - zondag		
8:00 - 12:00 uur
Ga voor een work out naar de fitnessruimte van ‘My35’. De ruimte bevindt zich
op de 1e verdieping. De fitness apparaten aan de raamzijde zijn gratis te gebruiken. De Milon Circle vereist een intakeprocedure en professionele begeleiding
in de vorm van een lidmaatschap. Dit is vanaf 1 maand mogelijk en als onze gast,
krijg je korting. Interesse? Vraag gerust!
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Onze wasserette is alleen te betreden met een speciale deurpas, welke te
verkrijgen is bij de receptie. De kosten van wassen en drogen bedragen
€ 3,50 per beurt, per keer. Het gebruik van ons strijkijzer is gratis.

BONUS! In de kamers kan je gratis gebruik maken van een fluitketel, inductiekookplaat, koelkast (zet op stand 3) en een combi oven/magnetron. De
keuken is er speciaal voor onze longstay gasten. Wil jij ook de keukenprins of
prinses uithangen? Haal een keukenpakket (pannen en servies), op bij de bar
voor € 11,-. Graag weer schoon en compleet inleveren.
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Wil je graag gebruik maken van een föhn? Een föhn is niet het meest milieuvriendelijke apparaat dat er is. Daarom zijn de kamers niet standaard voorzien van een föhn. Wil je toch graag gebruik maken van een föhn om je ‘look’
af te maken? Dat kan, beneden in de kleedkamer voor de grote spiegel, of
vraag aan een medewerker aan de bar of de uitleen föhn beschikbaar is.
Elke dag schoonmaak | 09:00 - 15:00 uur
Ons housekeeping team maakt elke dag een schoonmaak ronde. Alleen de
handdoeken op de vloer worden omgeruild voor schone (wees goed voor
het milieu en gooi je handdoek alleen op de vloer als het echt nodig is). Bij
een verblijf vanaf 5 nachten wordt na iedere 3e nacht het beddengoed verschoond. Het team blijft van je persoonlijke spullen af dus zorg ervoor dat ze
overal goed bij kunnen. Indien je geen schoonmaakservice wilt, hang je het
bordje ‘do not disturb’ aan de deurklink.
Huisdieren zijn absoluut niet toegestaan in ons Guesthouse.
Niet in de kamers en niet in de publieke ruimtes.
Voor hulphonden maken we een uitzondering, die zijn zeker welkom!

Wij hopen dat je geniet van onze hapjes en dranken in de bar. Eigen eten en
drinken mag je nuttigen in je kamer, maar niet in de openbare ruimtes, inclusief
het terras.

Wij willen het milieu zo min mogelijk belasten. Daarom beschikken wij
over 144 zonnepanelen om voldoende energie en elektriciteit voor onze
apparatuur te produceren. Duurzaamheid is belangrijk voor ons.
Ben je geïnteresseerd in de stappen die wij nemen voor een beter
milieu? Vraag het ons! Wij vertellen het je graag.
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Iedereen wil kunnen genieten van een goede nachtrust. Om dit na te streven, vragen wij je om stil te zijn tussen 22:00 uur en 08:00 uur. Wij hebben een zerotolerancebeleid met betrekking tot geluidsoverlast.

Wij hechten waarde aan de privacy van onze gasten en zullen niet zomaar je kamer betreden. Alleen in geval van nood of het onjuist naleven van onze huisregels
zullen wij de kamer betreden zonder toestemming.
In geval van nood bel: 112
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Wij zijn zeer trots op onze mooie kamers! Wij verwachten dan ook dat iedereen de
kamers met respect behandelt. Eventuele kosten die gemaakt worden als gevolg van
diefstal of vandalisme worden in rekening gebracht bij de persoon in ons reserveringssysteem de politie zal op de hoogte worden gesteld. Het aantal personen die in
de kamer verblijven hoort gelijk te zijn aan het aantal dat is aangegeven bij het maken
van de reservering.
Ons gehele Guesthouse, het zeembalkon aan de kamer en de faciliteiten zijn
rookvrij. Wij hanteren een zerotolerancebeleid wanneer wij een overtreding
constateren (rooklucht is al voldoende). Er wordt dan € 100,- in rekening
gebracht i.v.m. extra schoonmaakkosten.
In het Guesthouse is het toegestaan om alcohol te nuttigen maar
drink met mate! Het misbruiken van alcohol wordt niet getolereerd.
Daarnaast is het gebruiken van drugs en/of dealen ervan verboden.
Wij hebben een zerotolerancebeleid wanneer deze regels worden
overtreden.

Hoor je een luide sirene? Volg de instructies van de vluchtplattegrond
op/naast de deur van je kamer. Wanneer er sprake is van opzettelijke
veroorzaking van een vals alarm, zullen er consequenties volgen voor de
verantwoordelijken. Een eventuele gevolgschade, inclusief de kosten van
het uitrekken van de brandweer, kan € 1500 kosten.

Guesthouse Vertoef kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade of het verlies
van jouw eigendommen. Een boete kan worden opgelegd in geval van overtreding van onze
huisregels, te beginnen vanaf € 100, -. Waarna wij je verzoeken het Guesthouse te verlaten.
Voor meer informatie of onze algemene voorwaarden verwijzen wij je naar www.guesthousevertoef.com. Indien je vragen hebt, kan je gerust langs komen bij ons aan de bar, op de
begane grond.
We staan je graag te woord!
We wensen je een fijn “VERTOEVEN”!
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