Wij wensen u een warm welkom bij Justjesoars.
Dit zijn onze huisregels:
Aankomst en vertrek:
• Aankomst vanaf 16:00 uur
• Vertrek rond 10:00 en uiterlijk 11:00 uur
Ontbijt:
• Geef aan de gastvrouw/gastheer door hoe laat u het ontbijt wilt hebben.
Uitserveren is mogelijk tussen 7:30 uur en 9:30 uur. In de Opkeamer is
ontbijt inbegrepen en komen wij het bij u neerzetten in de keuken of
buiten op het terras. In het Lytshus kunt u het bijboeken, wij zetten alles
dan op de afgesproken tijd in de Serre
Roken:
• Binnen is roken niet toegestaan (ook niet in de serre). In de tuin of op het
terras mag gerookt worden, daar staan asbakken.
Bad:
• Gebruik van badolie is niet toegestaan alleen badschuim.
In en rondom het huisje / kamer en bedden:
• Geen open vuur
• Geen masageolien
• Geen kaarsen
• Geen waxcinelichtjes
• Meubilair niet meeschuiven en of verplaatsen.
Terrassen:
• Als gast kunt gebruik maken van de terrassen met meubilair behorend
bij ’t Lytshûs.
• Ook de Opkeamer heeft een eigen terras met meubilair.
• Het meubilair, tafels, stoelen en banken, op hun plaats laten staan.
Koffie en Thee:
• In zowel Opkeamer als Lytshus staat en start pakket koffie, thee suiker en
koffiemelk. U kunt de koffie en thee benodigdheden vinden op het
aanrecht en in de koelkast.
Huisdieren:
• Huisdieren zijn niet toegestaan.

Route Kaarten:
• U kunt gebruik maken van de fiets en wandelkaarten die in ‘t Lytshûs en
Opkeamer aanwezig zijn. Let u er wel op dat u ze bij vertrek weer bij ons
achterlaat?!
Fietsen/ motoren:
• U kunt de fietsen/motoren stallen nabij het verblijf.
• Bij Hollema verhuur is er de mogelijkheid om fietsen te huren
http://hollema.nl/nl/fietsverhuur/
Uitchecken:
• Voor het uitchecken van het verblijf is de vaatwasser uitgeruimd en de
afwas aan de kant.
• Voor het uitchecken van het verblijf is het afval en glaswerk in de
bestemde afvalcontainer geplaatst naast de carport.
• Is het bedlinnen van de bedden
• U wordt geacht de kamer / het verblijf schoon en opgeruimd achter te
laten
Vragen:
Wilt u nog iets weten? Vraag het gerust. U mag bellen en/of Whatsappen.
Aanspreken op ons erf kan en mag als u ons ziet op het erf.
Betaling:
• Gewenst vooraf via bankoverschrijving. Bij lastminute boekingen graag
contant bij aankomst. Wij hebben helaas geen pin-automaat. De
dichtstbijzijnde pinautomaat vindt u in Oudega, in het pand van de kapper.
Adres: Buorren 22, 9216 WE Oudega .
Beschadigingen:
• Per ongeluk iets kapot gegaan? Meld het altijd even bij ons, het is zo
vervelend als we pas bij de volgende gasten ontdekken dat we iets hadden
moeten herstellen of aanvullen. Ook (wijn)vlekken of kleine
beschadigingen graag even melden.

We wish you a warm welcome at Justjesoars.
These are our houserules:
Arrival and departure:
• Check in from 16:00
• Departure around 10:00 and 11:00 at the latest
Breakfast:
• Between 7:30 am and 9:30 pm
Smokin:
• Smoking is not allowed inside (not even in the conservatory). You can
smoke in the garden or on the terrace, there are ashtrays.
Bath:
• The use of bath oil is not permitted, only bubble bath.
In and around the house / room and beds:
• No open fire
• No massage oils
• No candles
• No wax candle lights
• Do not move or move furniture.
Terraces:
• As a guest you can use the terraces with furniture belonging to 't Lytshûs.
• The Opkeamer also has its own terrace with furniture.
• Leave the furniture, tables, chairs and benches in place.Coffee and
Tea:
• You can make use of start package coffee, tea, sugar and evaporated
milk.
• You can find some things on the counter, bottom drawer in the
refrigerator.
Pets:
• Pets are not allowed.
Maps:
• You can use the cycling and hiking maps in the lytshûs present.
Bikes / motorbikes:
• You can put the bikes / motorbikes next to the residence
At Hollema rental there is the possibility to rent bicycles
http://hollema.nl/nl/fietsverhuur/

Checking out:
• Before checking out, the dishwasher is unloaded and the dishes tidied.
• Before checking out of the accommodation, the waste and glassware is
placed in the appropriate waste container next to the carport.
• Is the bed linen of the beds
• You are expected to leave the room / accommodation clean and tidy
Questions:
• Would you like to know something? Just ask.
Payment:
• Cash in advance.
Damage:
• Report damage always to the hostess, management (including port wine
stains, etc.)

