Belangrijke zaken en afspraken
Om er voor te zorgen dat iedereen deze vakantie als een echte droomvakantie ervaart, willen wij
graag de volgende afspraken met jullie maken.


In Villa Pardoes komen kinderen met elkaar in contact. Wij kunnen niet voorkomen dat
ziekten of besmettingen in Villa Pardoes worden overgedragen. Villa Pardoes is hier niet
aansprakelijk voor, maar doet er wel alles aan om dit te voorkomen. Villa Pardoes draagt
zorg voor een uitermate goede hygiëne.



Mocht één van jullie vijf dagen voor jullie aankomst bij Villa Pardoes in contact zijn geweest
met iemand die op dat moment besmet was met waterpokken of soortgelijke ziekten zoals
bijvoorbeeld gordelroos, dan willen wij dat zo snel mogelijk weten.



In Villa Pardoes mag niet gerookt worden.



Ouders en verzorgers houden gedurende de vakantieweek de eindverantwoordelijkheid
over hun eigen kinderen.



Voor ons is het vanzelfsprekend dat jullie zorgvuldig om gaan met de spullen van Villa
Pardoes, de medewerkers en de andere gasten.



Externe faciliteiten die vrij toegankelijk zijn voor de gasten van Villa Pardoes, hiervan staan
de namen vermeld op onze gastenlijst, zijn dat niet voor het eventuele bezoek van de
gasten.



Helaas mag jullie huisdier niet meekomen naar Villa Pardoes. Voor een hulphond wordt
een uitzondering gemaakt. Neem daar vooraf contact over op.



Het is gezellig en lekker maar in Villa Pardoes is fonduen, frituren, gourmetten en
steengrillen niet toegestaan. Wel is er een barbecue aanwezig in de onze Kiosk buiten.



Om ook de nieuwe gasten te laten genieten van een geweldige droomvakantie,
verzoeken wij jullie vriendelijk vrijdag vóór 10.00 uur jullie twee huissleutels en een
parkeerpasje in te leveren. Villa Pardoes begint vrijdagochtend al vroeg met de
schoonmaak. Er kan dan geen gebruik meer worden gemaakt van de zandbak en de
centrale keuken.



Gemaakte telefoon- en overige kosten worden voor vertrek contant afgerekend. Als deze
afspraken ook na een gesprek niet worden nagekomen, kan de algemeen directeur van
Villa Pardoes de gasten vragen om te vertrekken.
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