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Huishoudelijk reglement 
 

Aankomst en vertrek 
 

- De aankomst tijd is om 13:00 uur*. 

Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de beheerder. 

- Op de dag van vertrek dient de Herberg voor 11.00 uur* vrij te zijn. 

- Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats. 

 

Ontbijt 
 
- Het ontbijt wordt tussen 9:00 en 10:00 uur* geserveerd. 

 

Uw verblijf 
- Om verspilling te voorkomen en het milieu te sparen worden alleen de handdoeken die je op de 

vloer achterlaat dagelijks verschoond. Spaar het milieu en gebruik ze meerdere malen.  

- Bij minimaal verblijf van 5 dagen wordt de Herberg tussendoor schoon gemaakt. 

- Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen. 

- In onze Herberg is het gebruik van fondue- of gourmetstel niet toegestaan. 

- Roken in onze Herberg is niet toegestaan. 

- Huisdieren zijn niet toegestaan in onze herberg.  

- Wij gunnen u een onbezorgd verblijf. Wij dragen echter geen verantwoordelijkheid voor verlies, 
ongeluk, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen veroorzaakt door 
persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik. 

- Gelieve voorzichtig om te gaan met alle spullen. 

- Gebruik door derden van deze Herberg is niet toegestaan. 

- Bezoekers aan onze gasten van de Herberg zijn niet zonder toestemming van de beheerder 
toegestaan. 

- De Herberg dient schoon en netjes te worden gehouden en schoon en netjes te worden 
achtergelaten. 

- Afval dient in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te worden gedeponeerd. 

- De E.H.B.O. doos bevindt zich bij de beheerder in huis. 

 

 In overleg met de beheerder kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden. 

 
Heeft u ons nodig of wilt u ons iets vragen. Neem gerust contact op. 

Wij wensen u een aangenaam verblijf in onze Herberg De Veugelier. 
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Algemene voorwaarden 
 

Algemeen 
- Herberg de Veugelier is eigendom van en wordt beheerd door Michael van Lier en Karin Veugen, hierna te 

noemen ‘beheerder’. De beheerder kan zich in voorkomende gevallen laten vervangen door een andere 
gastheer/vrouw of vertegenwoordiger. 

- Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Herberg De Veugelier, te 
Kloosterstraat 2, 6088 BM Roggel. 

- Met het bevestigen van de reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. Op verzoek wordt 
een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers. 

- De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij 
geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers. Alle risico’s met betrekking tot een 
verblijf in Herberg De Veugelier zijn voor rekening van de gebruikers. 

- Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de beheerder dienen door de 
gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder. 

- Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen. 

- De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met 
onmiddellijke ingang de toegang tot Herberg De Veugelier ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere 
mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. 

- De administratie van beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel 
kunnen bewijzen. 

- Gasten van Herberg De Veugelier dienen zich te houden aan het bovenstaande Huishoudelijk Reglement. 

 

Reservering en Bevestiging 
- De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan. 

- Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Herberg De Veugelier een bevestiging per e-mail. 

- Na akkoordbevinding en retourzending hiervan is de reservering definitief. 

- Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden. 

 

Betaling 

- De verblijfskosten in Herberg De Veugelier dienen ófwel vooraf te worden overgemaakt ofwel bij aankomst 
te worden voldaan. 

- De tarieven zijn te vinden op onze website. 

- Bij annulering binnen 7 dagen voor aankomst datum blijft u aansprakelijk voor 100% van het totaalbedrag. 

- Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats. 

 

Sleutel Herberg De Veugelier 

- Als gast ontvangt u een sleutel van de Herberg De Veugelier. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent 
u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de Herberg. 

- Verlies van de sleutel is voor kosten van de gebruiker (€ 25,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per 
factuur door gebruiker voldaan worden. 


