
  Reglement Bungalows met bijbehorende prieel 

Geachte gast / gasten, 

Welkom in ons resort OUTSIDE-IIN! 

Voor een prettig en veilig verblijf op ons resort verzoeken wij u de onderstaande regels in acht te nemen: 

- Voor het betreden van het resort en in ontvangst nemen van de bungalowsleutel dient u zich aan te melden bij de 

beheerder met uw betalingsbewijzen en tevens een geldig legitimatiebewijs , ID-kaart / rijbewijs/paspoort.  

- U dient langzaam te rijden binnen ons resort en te parkeren op de aangewezen parkeerruimte. 

- Enkele gehuurde bungalows zijn inclusief  bijbehorende prieel. 

- Onze bungalows worden verhuurd op basis van 4 personen. 

- Bij elke persoon extra betaalt u een van tevoren bekend tarief per persoon. 

- U betaalt een borgsom van USD.50,00 voor de bungalow. 

- Bij de betaling van de huur  voor de bungalow/prieel ontvangt U een betalingsbewijs voor de huur en borgsom. 

- Het meubilair in de bungalows mag niet naar buiten worden verplaatst. 

- De magnetron is uitsluitend bestemd voor het opwarmen van gekookt voedsel. 

- De koelkast mag gebruikt worden voor het koelen van uw drank en uw voorgekookt voedsel. 

- U dient rauw vlees of voeding in uw eigen koelbox te koelen of op te slaan. 

- Het koken in de bungalows te koken mag, maar voorzichtigheid  is geboden! 

- Elke bungalow heeft een barbeque set ter beschikking. 

- Het is ten strengste verboden luide muziek af te spelen op het resort. 

- U dient uw eigen toiletpapier en vuilniszakken (geel) mee te nemen (kan u ook bij het resort aanschaffen) en verder 

gewoon op de aangegeven vuilplateau achterlaten. 

- De toiletten, badkamers en buiten-toiletten, dienen na gebruik netjes en schoon te worden achtergelaten. 

- De buiten douches mogen gebruikt worden voor het afspoelen na het zwemmen. 

- Al uw AFVAL dient u netjes op te ruimen, vervolgens in vuilniszakken te doen en gelieve op het vuilplateau 

achtertelaten. 

- Gelieve geen maandverband , tampons e.d. door het toilet te spoelen, ook geen vuile luiers in de bungalows achter te 

laten maar gelieve deze netjes te deponeren in de daarvoor bestemde vuilniston waarna u het meeneemt in uw  

vuilniszak. 

- Het is ten strengste verboden te eten en drank in glaswaar te nuttigen in de kreek, ook mag men geen etensresten op 

het terrein gooien(deponeren).  

- Het wordt u beleefd gevraagd de gebruikte waren en flessen netjes op te ruimen en niet achter te laten op ons resort 

maar die in vuilniszakken te zetten om de vliegen en ongedierten te weren. 

- Het is ten strengste verboden om huisdieren welke dan ook te noemen mee te nemen op het complex. 

- Het is ten strengste verboden aan de beplanting te komen. 

 

Wij wensen u een genotvol verblijf toe! 

                                                                                                                                                                                                                                           

 Onze gouden regel: wij houden van de natuur,  gaat “ U” er ook netjes en zuining mee om!!!  

 

 


