
Házirend

Üdvö z ö l j ü k  a z  O ld-Lak Ve nd ég há z ban!

Házirendünk célja, hogy a szükséges információk birtokában nyugodt, kellemes pihenést
biztosítsunk Vendégeinknek és elkerüljük az esetleges félreértéseket.

A Házirend a vendégházban tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik.

Érkezés és elutazás:

 A Vendégház az érkezés napján 14 órától foglalható el. Mivel a tulajdonos nem a szálláshely címén
lakik, így a pontos érkezési időpontról előzetesen szükséges egyeztetni.

 Az elutazás  napján  11  óráig  szükséges  elhagyni  a  Vendégházat.  A  szálláshely  végleges
elhagyásakor  a  kulcsot  át  kell  adni  szállásadó  vagy  az  általa  megnevezett  személy  részére.
Amennyiben a kulcs-visszaadása nem a helyszínen történik,  távozáskor  kérjük a  kapukat  és az
épület bejárati ajtajait kulcsra zárni!

 Kérjük, hogy a Vendégházban való tartózkodásuk alatt, az ingatlan ideiglenes elhagyásakor szintén
fokozottan ügyeljenek a kapuknak, az épület bejárati ajtajainak, illetve ablakainak zárva tartására az
értékeik és az épület megóvása érdekében.

 A kulcsok esetleges elvesztése esetén a vendégek kötelesek azt haladéktalanul jelezni és annak árát,
illetve a zárcserét a szállásadónak megtéríteni.
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Berendezés:

 Kérjük a szálláshely épületét,  eszközeit  rendeltetés szerűen használni,  a tűz- és balesetvédelmi
szabályokat  betartani.  A  házban  található  berendezési  tárgyakat  csak  a  szállásadó  előzetes
hozzájárulásával lehet átrendezni.
 A szállásadó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó esetleges anyagi
károkért vagy balesetekért.
 A benti berendezési tárgyakat (ágyak, ágyneműk, plédek, törülközők, konyharuhák, szekrények,
stb.) kérjük, ne vigyék ki a kertbe.
 A faszenes grillt kérjük ne vigyék be az épületbe.

A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles
megtéríteni!

Dohányzás, alkohol fogyasztás:

 Mivel az épület falainak jelentős része lambériával burkolt, a terasz pedig fa szerkezetű, ezért a
Vendégház épületében és teraszain dohányozni, valamint füstölőt használni szigorúan tilos!
 A kertben dohányzásra kijelölt helyek: a tűzrakóhely környéke, valamint a ház előtti,  utcafront
felőli,  négyzet  alapterületű lebetonozott  terület.  Szíveskedjenek a  dohányzást  ezekre  a  helyekre
korlátozni, továbbá hamutartót használni!
 Az  ingatlan  területén  18  éven  aluli  vendégek  szeszes  italt  nem  fogyaszthatnak,  nem
dohányozhatnak!

Étkezés:

 A vendégház jól felszerelt konyhával rendelkezik, kérjük étkezésre ezt a helyiséget vagy a teraszt
használják.
 Kérjük, hogy a tisztaság megőrzése érdekében a szobákban ne étkezzenek!

Értékek:

 A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer, mobiltelefon, laptop, stb.),
valamint az udvaron parkoló gépjárművekért felelősséget nem vállalunk.
 A talált tárgyakat kérjük leadni a szállásadónak vagy az általa megjelölt személynek.

Állatok:

 A Vendégházba higiéniai okokból háziállatot bevinni tilos.
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Látogatók fogadása:

 A  Vendégházat  az  előzetesen  kitöltött  Vendég-bejelentő  adatlapon  szereplő vendégek vehetik
igénybe.  A szállásadó  jogosult  -előzetes  bejelentés  nélkül-  ellenőrizni,  hogy  a  szálláshelyen  a
lejelentett létszámban tartózkodnak-e a vendégek.
 A Vendégházban a vendégeknek a tulajdonossal történő egyeztetés után lehetőségük van látogatók
fogadására, kizárólag a közösségi helyiségekben.

Szemét elhelyezése:

 A háztartási  szemét gyűjtése a  konyhában,  a  mellékhelyiségben és  az udvaron a  kapu mellett
található hulladéktároló edényekben lehetséges.
 Ha  ezek  megtelnének  az  Önök  itt  tartózkodása  alatt,  kérjük,  hogy  használják  a  konyhában
található, fekete színű, kommunális hulladék  gyűjtésére  szolgáló zsákokat és helyezzék  azokat a
kapu mellett található hulladéktároló edény mellé.
 Elutazáskor a konyhában ne hagyjanak mosatlan edényt, illetve szemetet.
 Kérjük, ügyeljenek a rendre és a tisztaságra.

Elektromos áram használata:

 A  Vendégházban  kizárólag  a  falra  kívülről  szerelt  konnektorok  használhatóak,  az  átlátszó

ragasztószalaggal leragasztott konnektorok nem használhatók, nincsenek áram alá helyezve.

Parkolás:

 Kérjük, hogy autóikkal úgy parkoljanak le, hogy az épületet, kerti növényzetet ne károsítsák.

 Az udvart parkolásra minden vendég kizárólag saját felelősségére használhatja.
 A szálláshely semmilyen rá-, vagy leeső tárgy, elemi csapás, időjárás okozta kárért felelősséggel

nem tartozik.
 Kérjük,  hogy  az  utcán  való  parkolás  esetén  kizárólag  a  Vendégház  kapuja  előtti  területet

használják, a szomszédos ingatlanok kapubejáróit szabadon hagyni szíveskedjenek.

Kert:

 Kérjük vendégeinket, hogy ügyeljenek a kerti sövények épségére.
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Meghibásodások:

 Mint minden háztartásban, a Vendégházban is előfordulhat, hogy valami a vendégek hibáján kívül

tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly

károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a szállásadónak haladéktalanul jelezni.

 Balesetről vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás vezetőjét azonnal tájékoztatni szükséges.

Egyéb:

 A vendégek és a szomszédok nyugalmának biztosítása miatt, a Vendégházban este 22:00 és reggel 

08:00 óra között tilos hangoskodni, zenélni vagy hangos zenét hallgatni.

A tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a kulturálatlanul viselkedő, a házirendet be nem tartó
vendégeket nem fogadja, illetve a Vendégházból azonnal eltávolítja.

Nyomatékosan f  elhívjuk figyelmét, hogy a tulajdonosnak nem áll módjában felelősséget vállalni  
és kártérítést fizetni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. természeti

csapás, jégeső, tűz, áramszünet stb.).

Kellemes pihenést kívánunk!
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