
HÁZIREND 

Tisztelt Vendégünk! Kérjük az alábbiakban felsoroltak tudomásul vételét és betartását. 
Együttm�ködésüket köszönjük! 

 
1. A szállásdíjat illetve egyéb költségeket a megérkezés után, a szállás elfoglalásakor kérjük el�re fizetni. 
A szállásdíj meghatározásának alapját az eltölteni kívánt éjszakák száma képzi. A távozásnak délel�tt 10 
óráig meg kell történnie, máskülönben egy további napi szállásdíj kerül felszámításra. 
 
2. Érkezéskor minden vendégnek ki kell töltenie a vendégkönyvet, melyet a házigazda jogosult a 
személyigazolványok vagy útlevelek alapján ellen�rizni. 
 
3. Rendjének, tisztaságának, állagának meg�rzése érdekében kérjük a vendégházat és a berendezési 
tárgyakat csak rendeltetésük szerint használják, és tartózkodjanak minden olyan tevékenységt�l, amelyet 
saját otthonukban sem tennének. A dekorációs célt szolgáló tárgyakat, képeket kérjük ne vegyék el a 
helyükr�l, és ne adják oda gyermekeiknek játszani. Étkezés vagy tálalás el�tt kérjük, tegyék félre a hímzett 
asztalterít�ket, az útban lév� dísztárgyakat. A benti berendezési és használati tárgyakat kérjük, ne vigyék ki 
a kertbe.  
 
4. A vendégházunk füstmentes, nemdohányzó, ezért kérjük, az épületen belül ne dohányozzanak. 
Szíveskedjenek a dohányzást a szabadban is a kijelölt helyekre korlátozni, melyek a következ�k: a 
kiépített t�zrakóhely környéke, valamint a terasz -, továbbá szíveskedjenek hamutartót használni, hogy az 
eldobott csikkek ne rondítsák az udvart. 
 
5. Tüzet rakni a kijelölt t�zrakóhelyen lehet a mindenkori t�zvédelmi szabályok betartásával (gyúlékony 
anyagok t�z mell�l eltávolítva). A rendelkezésre álló t�zifán és papíron kívül más anyagok (pl. m�anyag, 
gumi) égetése szigorúan tilos. Használat után szabad tüzet, parazsat �rizetlenül ne hagyjanak hátra - 
miel�tt otthagynák a t�zrakó helyet, kérjük gy�z�djenek meg róla, hogy a tüzet valóban eloltották. 
 
6. A vendégház udvarán több olyan terület van, amely nem rendeltetésszer� használat esetén 
balesetveszélyes lehet - ezeket mindenki csak saját felel�sségére használja (t�zrakás, lépcs�, kerti játék, 
kút stb.) 
 
7. A vendégek vagyontárgyaiért a házigazda felel�sséget nem vállal. 
 
8. A háztartási szemét gy�jtése a konyhában található szemetesben lehetséges. Ha ez az Önök itt 
tartózkodása alatt megtelne, kérjük, ürítsék ki azt a portán található nagy kukába. Újabb szemeteszsák a 
mosogató alatt található. 
 
9. A vendégházban a vendégek egyedül tartózkodnak, a tulajdonos nem lakik ott, így a víz,- gáz-, f�tés,- 
villanyellátással kapcsolatos információkért kérjük forduljanak a házigazdához. 
 
10. A vendégház központi f�téssel rendelkezik, melyet gázkazán lát el. A szálláshely h�mérséklete a 
központi szabályozóval állítható. A f�tés ára nem foglaltatik benne a szállásdíjban - az elhasznált gáz 
mennyisége a mér�óra állás alapján fizetend�.  
 
11. A vendégház nem rendeltetésszer� használatából, illetve a házirend megszegéséb�l származó 
károkért a vendégek anyagi felel�sséggel tartoznak. Az esetlegesen véletlenszer�en okozott 
káreseményr�l kérjük haladéktalanul értesítsék a házigazdát. 
 
12. Mint minden háztartásban, a vendégházban is el�fordulhat, hogy valami a vendégek hibáján kívül 
tönkremegy, vagy meghibásodik. Amennyiben valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges 
komoly károk megel�zése érdekében szíveskedjenek azt a szállásadónak haladéktalanul jelezni. 
 
13. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy nyugalmukat és pihenésüket semmilyen körülmény se 
zavarja. Azonban ha esetlegesen bármi zavaró tényez�t észlelnek, ugyancsak kérjük, forduljanak 
hozzánk bizalommal a következ� telefonszámok valamelyikén: 
 
Jávor Edina: 06-30-9123-066, illetve 06/94/548-318 
 
 
Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk! 


