
Algemene informatie en huisregels 
Welkom bij B&B ‘t Hood. Voor ons staat het plezier 

en belang van onze gasten voorop! Wij doen er 

samen met u alles aan om het verblijf van iedere 

gast zo fijn mogelijk te maken.  

 

Aankomst en vertrek 

1. Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur 

uw verblijf gebruiken. 

2. Op de dag van vertrek dient het verblijf om 

11.00 uur vrij te zijn. 

 

Lazy check-out 

1. Zin om lekker lang te blijven liggen met een luxe 

ontbijt? Vraag naar de mogelijkheden voor het 

uitbreiden van uw bezoek met het Lazy check-

out arrangement. 

 

Kamers 

1. Als gast ontvangt u een sleutel van de entree en 

kamer van de B&B. Deze levert u weer in bij 

vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk 

voor het correct afsluiten van de kamerdeur van 

de B&B. 

2. Roken is niet toegestaan. 

3. Huisdieren zijn niet toegestaan. 

4. Vanzelfsprekend verwachten we dat onze gasten 

zorgvuldig met onze spullen omgaan, de kamer 

netjes achter laten en rekening houden met onze 

andere gasten. 

5. Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 

07.00 uur, dient te worden voorkomen.  

6. De temperatuur in de kamer en badkamer kan 

worden ingesteld met de slimme radiatorknop op 

de radiator. 

7. Onder het bed zijn lades beschikbaar voor het 

opbergen van de bagage. 

8. Föhn en andere hoofdkussens liggen in de lade 

onder het bed. 

9. Bij verblijf langer dan 1 nacht kunnen op 

verzoek schone handdoeken worden verkregen. 

 

Versnaperingen 

1. In de entree van de B&B staat een Nespresso 

(koffie)machine en waterkoker ter beschikking. 

Hier kunt u zelf koffie en thee zetten. 

2. Alles in de koelkast mag tegen vergoeding 

genuttigd worden. Vul uw verbruik in op het 

formulier (te vinden op uw kamer). Bij 

uitchecken kan worden betaald met cash of via 

pinbetaling. 

Televisie 

1. Om televisie te kunnen kijken wordt gebruik 

gemaakt van de Canal Digitaal app. Deze is 

gratis beschikbaar op de TV en start 

automatisch als de TV wordt geactiveerd. 

2. Zet, om geluidsoverlast voor de naastgelegen 

kamer te voorkomen, het geluidsniveau van de 

televisie niet hoger dan 9. 

3. De TV is in alle richtingen draaibaar zodat 

zowel vanaf het bed als het zitje TV gekeken kan 

worden. Pak de TV aan weerszijden vast om de 

TV in de gewenste positie te zetten. 

 

Ontbijt 

1. Het ontbijt wordt in overleg tussen 7.00 en 9.30 

uur geserveerd. 

2. Afwijkende tijden zijn in overleg met ons in 

principe mogelijk. 

3. Speciale wensen voor het ontbijt, glutenvrij, 

zoutarm, vegetarisch etc. kan tot 18.00 uur op de 

dag van aankomst worden doorgegeven. 

 

Algemeen 

1. Auto’s kunnen gratis worden geparkeerd op de 

het eigen terrein van de B&B. 

2. Parkeren is op eigen risico. 

3. Gasten mogen vrijblijvend gebruik maken van 

de tuin.  

4. Graag afval gescheiden in de (vuilnis)bakken te 

deponeren. 

5. Natte of vieze kleren? Gebruik van wasmachine 

of droger is in overleg mogelijk tegen vergoeding. 

6. Wij staan voor onze gasten klaar tot 21.00 uur. 

Voor vragen of in geval van een calamiteit zijn 

wij bereikbaar op telefoonnummer 06 29391501. 

In geval van paniek, kunt u te allen tijde terecht 

bij ons of bij een van de buren. 

 

Fijn verblijf in onze Bed & Breakfast. 

Esther en Annemarie 

 
 

Belangrijke telefoonnummers: 

Huisartsenpost Dirksland (alleen voor spoed in avond, 

nacht en weekend): 0187 480447 

Huisartsenpraktijk Kop van Eiland: 0187 681312 

Apotheek (Ouddorp): 0187 683789 

Dienstapotheek (alleen voor spoedgevallen):   0187 602890 

Politie: 0900 8844 

Brandweer: 1127 681312 


