
Huisregels voor Vakantieverhuur
 

• Strandstoelen mogen niet worden gereserveerd.
• Handdoeken langere periodes onbeheerd op stoelen worden gelaten, zullen worden 

verwijderd. 
• De strandstoelen mogen nooit in het water worden geplaatst. 
• Er mag niet op strandstoelen gesprongen worden.
• Roken op het strand en rondom het zwembad is niet toegestaan.
• Muziek na 10 uur in de avond mag niet voor overlast zorgen.
• Gebruik van glas en glazen flessen rondom het zwembad en op het strand is niet 

toegestaan
• Speelgoed bij het zwembad en op het strand dient voor het vallen van de avond opgeruimd

te zijn.
• Afval in zee gooien vanaf de terrassen en het strand (hier vallen ook etensresten onder) is 

niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan stijgers van huizen, waar u niet verblijft, te beklimmen.
• Gelieve geen was en of handdoeken over de balustrades of op andere zichtbare plaatsen 

te hangen.
• Resort faciliteiten en personeel dient met respect behandeld te worden. 
• Parkeer uw auto niet op plekken met bordjes, enkel op de plek die bij uw huis hoort.
• Vuilnis dient in de afval containers te worden gedaan, niet ernaast, zorg dat u de container 

goed sluit na gebruik. 
• Met oog op behoud van het waterleven in de lagune is het niet toegestaan om te vissen in 

het water in de lagune voor het Ocean Resort. Noch is het toegestaan om vanaf de rotsen 
te vissen in de monding van de lagune. 

House Rules for Vacation Rentals
 

• Beach chairs may not be reserved.
• Towels left unattended on chairs for extended periods will be removed.
• The beach chairs should never be placed in the water.
• Beach chairs should not be jumped on.
• Smoking on the beach and around the pool is not allowed.
• Music after 10 pm should not be a nuisance.
• The use of glass and glass bottles around the pool and on the beach is not allowed
• Toys by the pool and on the beach should be cleaned up before nightfall.
• Throwing waste into the sea from the terraces and the beach (this also includes food 

scraps) is not allowed.
• It is not allowed to climb scaffolds of houses where you are not staying.
• Do not hang laundry or towels over the balustrades or at other places in sight.
• Resort facilities and staff should be treated with respect.
• Do not park your car in places with signs, only park in the place that belongs to your house.
• Garbage should be placed in the waste containers, not next to it, make sure you close the 

container well after use.
• In order to preserve the aquatic life in the lagoon, it is not allowed to fish in the water in the 

lagoon in front of the Ocean Resort. Nor is it allowed to fish from the rocks at the entrance 
of the lagoon.

Teken voor goedkeuring / Please sign for approval:

Datum / Date:

Naam / Name:

Handtekening / Signature:


