Voorwaarden, regels en belangrijke informatie B&B Het Zonnehuis Boxtel
Wij doen er alles aan om het verblijf van onze gasten zo aangenaam mogelijk te maken.
Hierbij proberen wij ook zo flexibel mogelijk te zijn. Daarom is het goed wat regels te
hanteren en wat belangrijke informatie die van nut kan zijn te delen.
1. Huisdieren zijn niet toegestaan.
2. Roken binnen is nergens toegestaan. U kunt via de ontbijtkamer naar de achterkant
van het huis waar u kunt roken. Roken in het bosgedeelte van de tuin is niet
toegestaan. Mocht u deze regel overtreden dan bent u een boete van € 250
verschuldigd en dient u onze B&B direct te verlaten. Politie kan ingeschakeld worden.
3. Het ontbijt wordt in principe geserveerd tussen 7:00 uur en 10:00 uur. Graag vooraf
een tijd aangeven zodat de broodjes vers zijn en het eitje warm. Mocht u eerder of
later willen ontbijten dan kan dat in overleg. U kunt een dag van tevoren uw
dieetwensen qua ontbijt kenbaar maken. Wij houden daar zoveel mogelijk rekening
mee.
4. U dient altijd toeristenbelasting te betalen. Dit is € 2 per persoon per nacht. Graag
contant bij aankomst te betalen.
5. Uitchecken in principe uiterlijk om 10:00 uur. Afhankelijk van de bezetting die dag
kan hier in overleg van worden afgeweken.
6. Zorg ervoor dat u altijd de sleutel inlevert voor vertrek. Indien u dit vergeet
verzoeken wij u de sleutel z.s.m. op eigen kosten te retourneren en kunnen extra
kosten in rekening worden gebracht.
7. Het gebruik van verdovende middelen is nergens toegestaan.
8. U kunt uw auto, fietsen, motoren op ons eigen terrein parkeren. Zoveel mogelijk in
de aangegeven vakken en hou ruimte vrij om andere auto’s te laten in- en uitrijden.
9. Het is mogelijk een fiets te huren à € 7,50 per persoon per dag indien beschikbaar.
Dit zijn gebruikte fietsen en geen fietsen om vele kilometers per dag mee te maken.
Dit betreft een service deze kosten dekken het onderhoud.
10. In de hal kunt u gebruik maken van de minibar (koelkast). Graag contante betaling bij
het uitchecken conform de prijslijst.
11. Respecteer de andere gasten door geen lawaai te maken. Feestjes zijn niet
toegestaan.
12. Wij hebben een terras. Als u buiten wilt zitten dan kan dat tot 22:00 uur. In de avond
kunt u ook nog aan de voorkant van het huis van de zon genieten.
13. De ontbijtkamer mag ook gebruikt worden voor het nuttigen van een kopje koffie of
thee of een ander drankje, het lezen van een boek, om te werken of het spelen van
een spelletje.
14. Het WiFi account is Het Zonnehuis. Het Wachtwoord is ZoNNeHuiS

15. U mag ons altijd benaderen voor eventuele vragen. Bijv. als u een pleister, extra
handdoeken of tandpasta nodig heeft. Ook als iets defect is stellen wij het zeer op
prijs als u dit ons direct vertelt.
16. Annuleringsvoorwaarden: U kunt tot 14 dagen voor aankomst gratis annuleren,
daarna zijn de totale kosten verschuldigd excl. Toeristenbelasting.
17. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van uw eigendommen.
18. Spullen die vergeten worden mee te nemen houden wij 14 dagen beschikbaar.
Binnen deze termijn kunt u de spullen ophalen op afspraak. Daarna gooien wij de
vergeten spullen weg. Wij sturen geen spullen na.
Conditions, rules and important information B&B Het Zonnehuis Boxtel
We do everything we can to make our guests' stay as pleasant as possible. We also try to be
as flexible as possible. Therefore, it is good to have some rules and share some important
information that may be of use.
1. Pets are not allowed.
2. Smoking indoors is not allowed anywhere. You can go through the breakfast room to
the back of the house where you can smoke. Smoking is not allowed in the forest
part of the garden. If you break this rule you will be charged for € 250 and you have
to leave the property immediately.
3. In principle, breakfast is served between 07:00 and 10:00. Please indicate a time in
advance so that the sandwiches are fresh and the eggs warm. If you would like to
have breakfast earlier or later, this is possible in consultation. You can make your
breakfast diet wishes known one day in advance. We take this into account as much
as possible.
4. You always have to pay tourist tax. This is € 2 per person per night. Cash please.
5. In principle, check out no later than 10:00 am. Depending on the occupation that day,
this can be deviated from in consultation.
6. Make sure you always hand in the key before you leave. If you forget this, we request
that you return the key as soon as possible at your own expense and costs may be
charged.
7. The use of drugs is not permitted anywhere.
8. You can park your car, bicycles, motorbikes on our own site. As much as possible in
the indicated boxes and keep space free for other cars to enter and exit.
9. It is possible to rent a bicycle at € 7,50 per person per day if available. These are used
bicycles and not bicycles for driving 100 kilometers a day. This is a service that costs
cover maintenance.
10. In the hall you can use the minibar (fridge). Please pay cash at check-out in
accordance with the price list.
11. Respect the other guests by not making noise. Parties are not allowed.

12. We have a terrace. If you want to sit outside, you can do so until 10 p.m. in the
evening you can also enjoy the sun at the front of the house.
13. The breakfast room or the garden may also be used for enjoying a cup of coffee or
tea or another drink, reading a book, working or playing a game.
14. The WiFi account is Het Zonnehuis. The Password is ZoNNeHuiS
15. You can always contact us for any questions. E.g. if you need a patch, extra towels or
toothpaste. Even if something is defect, we would appreciate it if you tell us
immediately.
16. Cancellation policy: until 14 days before arrival you can cancellate without any costs.
From 14 days before arrival total costs of stay are in charge without the tourist tax.
17. We are never liable for loss or damage to your property.
18. We keep items that are forgotten to take with you available for 14 days. Within this
period you can pick up the items by appointment. After that period we don’t keep
your items in stock anymore. We don’t send forgotten items to your address.

