
Huisregels  

Vertrek  

De check-out is stipt om 11:00 uur. Geen uitzonderingen. Vergeet niet om uw kamersleutel 
terug te geven aan de eigenaar of een medewerker voordat u de accommodatie verlaat. Laat uw 
sleutel niet achter in uw kamer of op het bureau bij de receptie.  

Lenen / verwijderen van items 

Het is ten strengste verboden om voorwerpen te lenen of weg te halen uit het huis of het terrein 
van La Casa Celeste B&B. Dit omvat handdoeken, beddengoed, glazen, borden, bestek, boeken, 
meubels of elk ander item dat aan gasten wordt verstrekt voor gebruik tijdens hun verblijf. Uw 
reservering wordt geannuleerd en u wordt gevraagd te vertrekken zonder restitutie. 

Roken / vapen  

Roken / vapen is alleen buiten toegestaan, en alleen in de daarvoor bestemde ruimtes. Voor het 
gemak van onze gasten zijn de aangewezen rookruimtes onder meer het balkon op de bovenste 
verdieping en het balkon rondom, de loungeruimte bij het zwembad en de banken op de begane 
grond aan de oostkant van het huis voor de parkeerplaats. Asbakken zijn aanwezig in alle 
aangewezen rookruimtes, dus gebruik ze om uw sigarettenpeuken weg te gooien. Wees 
respectvol voor onze niet-rokende gasten door niet te dicht bij hen te roken. Als we roken in uw 
kamer detecteren, wordt er een boete van € 250 in rekening gebracht op uw kaart.  

Schade en breuk  

We begrijpen dat er ongelukken gebeuren. Meld kapotte items of schade aan meubels of 
armaturen in uw suite zo snel mogelijk, zodat we de nodige stappen kunnen ondernemen om 
items snel te repareren of te vervangen voor u en aankomende gasten. Houd er rekening mee 
dat we ons het recht voorbehouden om uw kaart in rekening te brengen voor reparaties of 
vervangingen als we van mening zijn dat de schade aan de buitenkant of normale slijtage is.  

Als er na het uitchecken items in uw kamer zijn die door La Casa Celeste zijn verstrekt, zoals 

haardrogers, handdoeken, kussens, beddengoed, theebladen, enz., Die ontbreken, wordt er een 
boete van € 250 in rekening gebracht op uw kaart.  

Heet afhaalmaaltijden  

Het is belangrijk dat kamers en meubels schoon en fris blijven in het belang van alle gasten. 
Daarom mag u geen warme afhaalmaaltijden meenemen of consumeren in uw suite. Gemorste 
vloeistoffen, kruimels en vet van gefrituurd voedsel kunnen beddengoed, handdoeken en 
kussens bederven en mieren aantrekken. Gasten zijn altijd welkom om de eetruimtes te 
gebruiken voor afhaalmaaltijden, en op verzoek kunnen wij u voorzien van serviesgoed en 
bestek. Als we de consumptie van afhaalmaaltijden in uw suite detecteren, of schade aan 
artikelen veroorzaakt door afhaalmaaltijden, wordt er een boete van € 250 in rekening gebracht 
op uw kaart.  



Handdoeken  

Gebruik a.u.b. geen kamerhanddoeken voor het zwembad. Bij het inchecken, wanneer het 
zwembad open is, worden aparte badhanddoeken verstrekt. Verwijder ook geen make-up met 
kamerhanddoeken. Als de handdoeken op de kamer zijn beschadigd door het verwijderen van 
make-up of door ander gebruik dan baden, wordt er een boete van € 50 in rekening gebracht op 
uw kaart.  

Lawaai  

Ondanks onze inspanningen om het huis geluiddicht te maken, reist er helaas wat lawaai. We 
vragen u andere gasten te respecteren door het geluidsniveau tot een minimum te beperken en 
geen muziek of de tv te hard te spelen, vooral niet na 22.00 uur. Als u 's ochtends vroeg vertrekt, 
vragen we u vriendelijk dezelfde hoffelijkheid te betrachten voor gasten die willen uitslapen.  

Parkeren  

Let bij het parkeren van uw auto op dat u geen geparkeerde auto's blokkeert. Parkeer uw auto 
niet eerst achteraan. Hiermee wordt voorkomen dat er koplampen in onze gastenverblijf op de 
begane grond schijnen.  

Brandveiligheid en noodsituaties  

Er zijn drie brandblussers op het terrein: een in de gang boven naast het kantoor; een bij de 
receptie beneden (onder de zwarte consoletafel); en een buiten in het eetgedeelte buiten net 
achter de deur naar de keuken. Maak bij aankomst kennis met de woning, zodat u in geval van 
nood uw vluchtroute kent.  

Als u 's nachts een noodgeval heeft of als de eigenaar afwezig is en u contact met haar moet 
opnemen, bel dan +39 349 291 6083.     

Als u in geval van nood problemen heeft met de toegankelijkheid, laat het ons dan bij aankomst 
weten.  

La Casa Celeste en het milieu  

La Casa Celeste zet zich in voor het exploiteren van een milieuvriendelijk huis en we hebben de 
volgende voorwaarden om water en energie te besparen. We stellen uw medewerking en begrip 
op prijs.  

Kamer schoon maken  

Voor gasten die langer dan twee nachten blijven, kunt u om de derde dag vragen om uw kamer 
schoon te maken en de badhanddoeken te vervangen. Hang het CLEAN ROOM bord aan de 
buitendeurkruk van uw kamer of verwittig de eigenaar tijdens de ontbijtservice. Zonder uw 
toestemming gaan we geen gastenkamers binnen om schoon te maken of op te frissen. 
Beddengoed en badhanddoeken worden tijdens uw verblijf niet verschoond, behalve in speciale 



omstandigheden. Als u wilt dat uw kamer vóór de derde dag wordt schoongemaakt, kunt u dit 
vragen. 

Elektriciteit  

Schakel bij het verlaten van uw kamer alle elektriciteit uit, inclusief airconditioners en ventilatoren.  
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