
HÁZIREND 

A HÁZIREND a szálláson tartózkodó valamennyi vendégre 
vonatkozik! 

Azért, hogy biztosítsuk az Ön kellemes pihenését és 
elkerüljük az esetleges félreértéseket, szeretnénk, ha 
megismerkedne házirendünkkel. 

A szálláshely lefoglalásával magától értetődik, hogy a 
vendég elolvasta, megértette és elfogadta a házirendben 
foglaltakat. 

A házirend be nem tartása a foglalás lemondását és az egész 
összeg megfizettetését vonja magával, tekintet nélkül a 
szállás korábbi elhagyására. 

-Érkezéskor a vendég köteles a tulajdonosnak átadni az 
adatfelvétel miatt a személyes dokumentumait (személyi 
igazolvány, lakcímkártya), és a helyszínen fizetendő 
fennmaradó összeget. Vendégeink a szobákat csak a teljes 
részvételi díj kifizetése után foglalhatják el.  

-Abban az esetben, ha úgy döntenek, hogy az itt tartózkodást 
előbb szakítják meg, nem áll módunkban a pénzt 
visszafizetni. 

-A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak 

törvényes képviselője köteles megtéríteni. 

- A szálláshely épületeit, eszközeit rendeltetés szerűén 

használni, a tűz- és balesetvédelmi szabályokat betartani. 

-23:00 és 04:00 között tilos a nyugalmat zajjal megzavarni. 

- A házban tilos dohányozni.  

- Tilos hangos, nyugalmat zavaró bulikat vagy rendezvényeket 
tartani. 

-Állatbarát helyként szívesen látjuk kedvenceiket, azonban 
kérnénk tartsák szem elött a kisállat igényeit itt is. 



Lehetőség szerint ne hagyják egyedül a házban, ha nincs 
hozzászokva, mert az ez és minden más esetben történt 
mindennemű rongálást ki kell fizetni. 

 -A szálláshely belső és külső részébe szigorúan tilos 

beengedni olyan személyeket, akik nem használói annak a 

szállásegységnek. Amennyiben a személyzet észrevesz olyan 

személyeket, akik nincsenek regisztrálva vagy nincsenek 

bejelentve a foglalás során, akkor a nem regisztrált 

személyeknek is ki kell fizetniük a szállás díját. 

- Amennyiben a foglaláshoz tartozó távozási időpont előtt 

hagyja el a vendég a szállást, ebben az esetben is a teljes 

lefoglalt időtartamra vonatkozó díjat kell megfizetnie. 

Továbbá, ha a foglaláshoz tartozó legkorábbi érkezési 

időpont után érkezik a vendég, ebben az esetben is a teljes 

foglaláshoz tartozó szállásdíjat kell megfizetni. 

-A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért 
(pl. ékszer) felelősséget nem vállalunk. A vendég köteles 
vigyázni a személyes holmijára és értékeire, amennyiben a 
szálláshelyen hagyja őket, vállalja a felelősséget az 
esetleges eltűnésükért. Ez a felelősség a tulajdonost nem 
terheli. Amennyiben elhagyja a szállást, kötelező bezárni az 
ajtót és az ablakokat. 

A vendégház teljesen felszerelt. A vendégházból távozáskor 
hiányzó felszereléséért a vendégek anyagi felelősséggel 
tartoznak, melyet jelen házirend aláírásával elfogadnak. 

 

Köszönjük megértésüket 


