
 

 

 

 

Hartelijk welkom bij Herberg Oer’t Hout. Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, is het 

belangrijk dat u van een aantal zaken op de hoogte bent. 

Openingstijden 

◊ Receptie: 09.00 – 17.00 uur (daarna kunt u voor vragen terecht bij de bar) 

◊ Check in:  Vanaf 15.00 uur zijn de kamers gereed en kunt u inchecken. 

◊ Check out: Vóór 10.00 uur uitchecken (vergeet niet uw sleutels in te leveren) 

◊ Ontbijt:  08.00 – 09.30 uur (weekend en feestdagen 08.00 – 10.00 uur) 

◊ Nachtdienst:   01.00 – 07.00 uur 

 

Huisregels 

◊ Wij verzoeken u vriendelijk de nachtrust van onze andere gasten te respecteren. Gelieve tussen 22.00 

en 07.30 uur stilte in acht te nemen in de openbare ruimtes, gangen en kamers. 

◊ Iedere gast is persoonlijk verantwoordelijk voor de handhaving van de huisregels. Voor groepen geldt 

dat de leiders de (eind)verantwoording van de groep dragen. Herberg Oer’t Hout behoudt zich het 

recht voor om ieder die de huisregels overtreedt en/of wangedrag vertoont, de toegang te ontzeggen. 

◊ Veroorzaakte schade en/of het aanbrengen van ernstige vervuilingen worden in rekening gebracht. 

◊ Laat GEEN waardevolle spullen onbeheerd achter in uw kamer. U bent te allen tijde zelf 

verantwoordelijk voor uw meegebrachte waar. In bepaalde gevallen kunt u waardevolle spullen afgeven 

bij de receptie. 

◊ In geval van nood. Het nummer van de nachtportier: 0566-621528 of 06-12410577 en b.g.g. 06-

16662869. Mocht er zich een noodsituatie voordoen, tussen 01.00 – 07.00 uur kunt u de nachtportier 

van Herberg Oer’t Hout raadplegen. 

◊ de nachtdeur bevindt zich in de steeg rechts van de hoofdingang. Wanneer de voordeur gesloten is, 

kunt u via deze deur met behulp van uw kamersleutel de accommodatie betreden.  

◊ in geval van brand: uw kamer verlaten en de bordjes volgen naar de dichtstbijzijnde uitgang. (zie 

plattegrond kamer) de nooduitgangen worden automatisch ontgrendeld. 

◊ Om hygiënische overwegingen is het gebruik van lakens verplicht. 

◊ Voor schoonmaakwerkzaamheden kan een van onze schoonmakers tussen 10.00 en 15.00 uur uw 

kamer betreden. Na het gebruik van de lakens, gelieve deze te af te halen en te deponeren in de 

daarvoor bestemde containers. 

◊ Bij het onklaar maken of onnodig in werking stellen van brandsystemen zullen wij een geldboete in 

rekening brengen van minimaal €250,- 
◊ Rookvrij! In het gebouw mag niet gerookt te worden. Buiten op het terras mag er gerookt worden. 

Het gebruik en/of in bezit hebben van drugs is ten strengste verboden. 

◊ Eigen meegebrachte (alcoholische) dranken en ander etenswaar zijn in overleg toegestaan. Voor een 

drankje nodigen wij u van harte uit aan de bar mits deze geopend is.  

 

Wij wensen u een plezierig verblijf toe, 

 

Team Herberg Oer’t Hout 
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