Huisregels La Tierra Verde
Hoofdregel is: doe of u thuis bent en ga dienovereenkomstig met de spullen om. Dat geldt ook voor
de beplantingen op de finca. Wees er zuinig mee!

 Incheck na 16.00 uur. Uitchecken voor 11.00 uur (na overleg aangepaste tijden)
 Meldt bij aankomst eventueel geconstateerde schade direct.
 Als er iets kapot gaat (ook b.v. lampen) meldt dit direct zodat wij het zo snel mogelijk
kunnen herstellen.

 Gelieve in de accommodaties niet te roken.
 Pas op met roken buiten, gooi NOOIT sigarettenpeuken weg.
 Open vuur is het grootste deel van het jaar ten strengste verboden. Dit is ook van toepassing


op houtskool barbecues, vuurkorven, vuurwerk etc. Informeer altijd bij de beheerder voor
toegestane tijden.
Drinkwater: Het water uit de kraan komt uit onze eigen bron en is geschikt voor koken,
wassen, tandenpoetsen etc. Voor drinkwater wordt aangeraden om flessen water te
gebruiken. Voor gebruik op de finca verstrekken wij u graag gratis flessen water.
Het is niet de bedoeling dat er huiskamermeubilair naar buiten wordt gesleept.


 Denk aan het binnenhalen van kussens uit de tuinstoelen bij slecht weer en 's nachts.
 Het is niet toegestaan de bedden te beslapen zonder lakens en slopen.
 Het spreekt vanzelf dat de matrassen waarop bedplassende kinderen slapen, met plastic






worden afgedekt.
De riolering komt uit op een septic tank met een biologisch zelfreinigend systeem (IBA).
Hierdoor kunnen alleen de door ons geleverde schoonmaakproducten gebruikt worden. Gaat
u spaarzaam om met douche en zeepproducten.
Om verstoppingen te voorkomen is het doorspoelen van zaken die niet in een toilet horen
niet toegestaan.
Vuilnis: In Spanje wordt afval gescheiden in de volgende categorieën:
◦ GEEL: Tetra pakken, plastic flessen, blikjes en overig plastic.
◦ BLAUW: Papier en karton.
◦ GROEN: overig afval
◦ GLAS: Glasbak.
▪ Achter de casita's bevinden zich afvalbakken in corresponderende kleuren. Overig
afval dient in afgesloten zakken te worden weggegooid. Ook vindt u een metalen bak
voor as uit de houtkachel, bbq en de asbak.
Na afloop van de huurperiode moet het gehuurde netjes worden opgeleverd. D.w.z. dat in
ieder geval pannen, serviesgoed, glazen, bestek, etc. schoon zijn opgeborgen, de kamers
opgeruimd, het meubilair weer op de oorspronkelijke plaats is terug gezet, de koelkast leeg
en de houtkachel is geleegd.

Wij rekenen erop dat iedereen eraan meewerkt het gehuurde nog vele jaren prettig bewoonbaar te
houden.
Wij wensen u een fijn verblijf toe!
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