HUISREGELS
VOOR ONZE VIERPOTIGE VRIENDEN
VAKANTIEPARK ORIZZONTE


Huisdieren zijn in alle appartementen toegestaan. De honden moeten altijd
aan de lijn; ze mogen niet los in het park rondlopen. De veranda’s van de
appartementen zijn niet omheind; het is de verantwoordelijkheid van de
eigenaar om de hond, buiten het appartement, niet vrij te laten loslopen.



De honden mogen het servicebereik niet betreden (supermarkt en
zwembaden).



We vragen u vriendelijk om de hond buiten het park uit te laten.



Mocht de hond zijn behoefte binnen in het park hebben gedaan, dan is de
eigenaar verplicht om dit op te ruimen. Bij de hoofdingang van het park zijn
zakjes verkrijgbaar.



De dieren mogen de gasten in het park niet storen.



Hondenrassen die officieel als gevaarlijk gelden mogen, naar inzicht van
de directie, van het park verwijderd worden.



De eigenaar is aansprakelijk voor eventuele schade of letsel dat veroorzaakt
is door de dieren.



Het is de plicht van de eigenaar om, tijdens het verblijf in het appartement,
aan de algemene hygiëne richtlijnen te voldoen. Misschien is uw dier
gewend om thuis op het bed te liggen - dan zal hij dit ook in het
appartement doen. Om schade aan de meubelen of met name aan het
linnengoed die wij u ter beschikking stellen te voorkomen, vragen we u
vriendelijk om uw eigen linnen of dekens voor uw huisdier van thuis mee te
nemen. U zult waarschijnlijk wel begrijpen dat we eventuele schade aan de
inrichting of linnengoed in rekening moeten brengen.



Als u uw huisdier alleen achterlaat in het appartement, denk er dan
alstublieft aan dat het zich in een nieuwe omgeving bevindt en zich
eventueel alleen niet op z’n gemak zou kunnen voelen. In dit geval vragen
we u vriendelijk om telefonisch bereikbaar te zijn.
We danken u voor uw medewerking.
De directie / Villaggio Orizzonte

