Praktische afspraken
•

Vertrek : Graag een telefoontje naar jullie gastkoppel 058/626.322 of
0495/740.373. Graag zeker het volgende nakijken :
o

Staat de jacuzzi dicht ?

o

Staat de jacuzzi op 37 graden ? Dit kan je regelen met de + en - knop

o

Is de voordeur gesloten ?

•

Uit hoffelijkheid en voor ieders welzijn is roken binnen nergens toegelaten.

•

Draag binnen geen schoenen. Gebruik de pantoffels die klaar staan en laat
jouw schoenen achter op de voorziene plaats.

•

Voel je hier gerust helemaal thuis. Geen enkel probleem om bv. in kamerjas of
naakt rond te lopen.

•

De directie kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor
verlies van goederen, diefstal of voor ongevallen.

•

Wanneer schade aangebracht wordt aan ons complex kan u hiervoor de
rekening gepresenteerd krijgen. Instellingen van de apparatuur worden ook
niet door de klanten gewijzigd.

Meld ons binnen de 4 uur na aankomst

duidelijk wanneer bepaalde zaken ontbreken of defect zijn. Bij vertrek
controleren medewerkers van Nooz de faciliteiten en al het aanwezige
materiaal. Alle niet gemelde zaken vallen ten laste van de klant en worden
aangerekend.
•

Breekt u iets van glas- of aardewerk dan mag je dit zelf vervangen door een
gelijkwaardig product of betaal je dit bij vertrek tegen kostprijs zodat wij dit
kunnen vervangen.

•

Let er steeds op dat alles wordt afgesloten. Geef dieven geen kans!

•

Iedereen die een boeking bij ons maakt verklaart zich automatisch akkoord
met onze algemene voorwaarden. Een reservatie of bestelling bij Nooz
plaatsen betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

•

Respecteer dag en nacht van je buren.

•

Specifieke wensen of problemen met de infrastructuur? Bel ons op
014/50.20.53.

•

Tijdens jouw verblijf kunnen wij niet altijd ondersteuning ter plaatse
garanderen.

•

Ondanks onze strenge controles kan het altijd gebeuren dat techniek gaat
falen. Dit valt volledig buiten onze verantwoordelijkheid en kan geen reden
zijn tot klacht of terugbetaling.

•

Het gastenboek dragen wij heel nauw aan het hart. Je doet ons een enorm
plezier door jouw ervaringen en suggesties in ons gastenboek te noteren of
ons een e-mail te sturen. Hartelijk dank!

Belangrijke info
Parking
Je kan je wagen in het vakantiedomein parkeren. Het dichtste is de “put” die je met
de wagen zal tegenkomen (links als je naar Sea Nooz rijdt, naast de ondergrondse
garages). Plaats je wagen NOOIT langs de weg (behalve eventjes laden/lossen)
want er wordt gecontroleerd en dan krijg je een stikker op het raam die je heel
moeilijk kan verwijderen.

Privacy
Sea Nooz is geheel privé en enkel en alleen voor jou.
Daarnaast hebben we gestreefd naar het perfecte evenwicht tussen privacy en een
uniek vakantiegevoel met een prachtig zicht op het meer.
Vergeet niet de tuinpoort te sluiten indien je geen plotse bezoekers wil hebben. Dit
kan met het slotje bovenaan de poort (zonder sleutel).

Buiten meubelen
Aan de zee kan het hard waaien. Let er dus steeds op dat je de parasol dicht doet
en uit de voet haalt.
De kussens van de buitenmeubelen kan je terugvinden in de kast helemaal links
(naast de TV kast). Graag de kussens daar steeds terugleggen zodat ze niet nat of
vochtig worden.

