Beste gasten,
Wij heten u van harte welkom in Landgoed Bed & Breakfast Schutterhoef. Om het verblijf van al onze gasten zo
plezierig mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal huisregels. Graag vragen wij uw aandacht hiervoor.

Aankomst en vertrek
Bij aankomst wordt u gevraagd om uw legitimatiebewijs te tonen. Dit vragen wij u voor het verplicht
bij te houden nachtregister en voor de afdracht van de toeristenbelasting.
De kamer is op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur beschikbaar en dient op de dag van
vertrek voor 11.00 uur in nette staat verlaten te worden.
Indien u eerder arriveert, of op de dag van vertrek in de omgeving nog een uitstapje wilt maken,
bieden wij u de mogelijkheid om de bagage tijdelijk bij ons achter te laten.
Graag wel vooraf in overleg.
Bij een verblijf van meerdere dagen dient de kamer tussen 11.00 en 15.00 uur vrij te zijn.
Dit in verband met schoonmaakwerkzaamheden aan de kamers. Onze kamers worden dagelijks schoongemaakt
en opnieuw voorzien van schone handdoeken, koffie en thee.
Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
Een fiets of motor kan voor de boerderij onder een daarvoor bestemd afdak buiten staan. Dit gebeurt wel op risico
van de eigenaar van de fiets of motor. Er is voldoende en gratis parkeerruimte op en rond het erf.
Let u wel op dat u de doorgaande weg langs het erf niet verspert.

Uw verblijf
Het ontbijt wordt geserveerd tussen 08.00 uur en 10.00 uur en u kunt zelf aangeven hoe laat u wilt ontbijten.
Gebruik door derden van de kamer is niet toegestaan en bezoek voor onze gasten is
niet toegestaan zonder onze toestemming.

De Landgoed Bed & Breakfast Schutterhoef dient netjes te worden gehouden tijdens uw verblijf.
Landgoed Bed & Breakfast Schutterhoef maakt gebruik van een speciaal sleutelsysteem.
Tijdens uw verblijf ontvangt u een sleutel van uw kamer en van de voordeur. In geval van verlies
van uw sleutels, bedragen de kosten van vervanging van deze sleutels: € 50,00.
Deze kosten zullen bij vertrek contant door u moeten worden voldaan.
In de boerderij is noodverlichting aanwezig. Wij wijzen u hier persoonlijk op direct na uw aankomst.

Gedurende de avonden kunt u de voordeur van de Bed & Breakfast zelf openen met de sleutel die u
van ons ontvangen heeft. Om onze andere gasten hun rust te gunnen, is hier wel een maximale tijd
aan verbonden van 23.00 uur. Wilt u toch later arriveren, meld dit dan vooraf!
Dan informeren wij onze andere gasten. U bent te allen tijde verplicht om later op de avond
in stilte naar uw kamer te gaan.
De openbare ruimte op de Deel is in de avonden tot 22.00 uur geopend voor onze gasten.
Op last van de Brandweer is het niet toegestaan om eten te bereiden of verwarmen in deze keuken.
Wij serveren hier het ontbijtbuffet in de ochtend. Gebruik van de aanwezige koelkast is alleen in
overleg toegestaan. Eigen consumpties (etenswaar en drinken) meenemen en nuttigen op de Deel
of op de kamer is niet toegestaan.
Laat muziek en uw tv op de kamer geen overlast bezorgen aan andere gasten.
Honden zijn in overleg welkom. Het tarief voor het meenemen van uw hond(en) staat op de website.
Roken is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om uit het raam te roken.
Indien u wenst kunt u buiten naast de voordeur roken. Daar staat een asbak,
waar de opgerookte peukjes prima in passen.
Mocht er tijdens het verblijf onverhoopt inboedel kapotgaan of zoekraken dan is het fijn dit meteen
met ons te bespreken. Zo kunnen we samen een oplossing vinden.
In Landgoed Bed & Breakfast Schutterhoef zijn diverse brandblussers aanwezig op zichtbare plaatsen.
In geval van brand s.v.p. direct de beheerder waarschuwen op 06-10211644 en 112 bellen.
Landgoed Bed & Breakfast Schutterhoef is niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke goederen
en voor welk persoonlijk letsel dan ook. De huisartsenpost Eemland is bereikbaar op: 0900 – 331 123 3.
Adres: Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort bij het ziekenhuis Meander Medisch Centrum.
Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Deze zijn terug te vinden op onze site: www.boerderijschutterhoef.nl
Wij wensen u een mooie tijd bij ons en staan graag tot uw beschikking.
Met hartelijke groet,

Nico & Maaike van Heek-Mojet
06-55775694

