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1.

Bij het reserveren van een bezoek aan onze Wellness, verklaart u bekend en
akkoord te zijn met onze huisregels voor de Wellness en B&B als geheel.

2. Bavelse Hoeve maakt gebruik van cameratoezicht voor uw en onze veiligheid.
Het cameratoezicht voldoet aan alle eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Eenieder dient een geldig identiteitsbewijs te kunnen overleggen alvorens toegang
kan worden verleend.
3. Toegang vanaf 18 jaar. Bezoekers vanaf 18 jaar tot en met 20 jaar worden
uitsluitend onder begeleiding van volwassenen (21 jaar of ouder) toegelaten.
4. De inrichting van het Wellness complex dient met zorg behandeld te worden. Bij
beschadiging en of verontreiniging van het complex, worden de herstelkosten bij
u in rekening gebracht. Mochten zich bij aanvang reeds beschadigingen of
verontreinigingen voordoen, dient u de gastvrouw/gastheer hiervan direct in
kennis te stellen.
5. Het dragen van schone badslippers is verplicht in het gehele complex inclusief het
buitenterras, met uitzondering van de panorama sauna, deze betreedt u alleen
op blote voeten.
6. Bij het betreden van het Wellness complex dient u zich altijd eerst te ontdoen van
make-up, gels, e.d. door te douchen. Lang haar dragende bezoekers dienen dit in
een staart te dragen.
7. Bij gebruik van de sauna dient u gebruik te maken van een grote handdoek
onder uw gehele lichaam inclusief uw voeten. Desgewenst kunt u gebruik maken
van handdoeken van de Bavelse Hoeve.
8. Bij het betreden van de rustruimte dient u droog en gekleed te zijn (tenminste uw
badjas gesloten dragen).
9. Duiken en of springen in het zwembad (1,55 mtr diep) en jacuzzi is niet
toegestaan. Enkel betreden via de daartoe bestemde traptreden.
10. Uit veiligheidsoogpunt, is het niet toegestaan de sauna kachel zelf op te gieten.
11. Het gebruik van mobiele telefoons, camera’s, laptops en overige apparatuur voor
het maken van opnamen is ten strengste verboden, ook in uw privé gezelschap.
Publicatie van opnamen of beelden van onze Wellness voorzieningen is ten
strengste verboden. Bij overtreding wordt aangifte gedaan bij de politie.
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12. Intimiteiten, gewenst of ongewenst, in welke hoedanigheid dan ook of seksueel
getint gedrag zijn niet toegestaan.
13. Het gebruik van de sauna is in principe mogelijk voor iedereen vanaf 18 jaar,
met uitzondering van hen die lijden aan een besmettelijke ziekte, open wonden,
huiduitslag, epilepsie, een geestesziekte of fysieke beperkingen waarbij sauna
gebruik ontraden wordt. Tenslotte is gebruik ook niet mogelijk voor hen die onder
invloed van alcoholhoudende dranken, drugs en of overige verslavende of
verdovende middelen (waaronder lachgas), dan wel medicatie verkeren. De
gastvrouw/gastheer behouden zich het recht voor om bij verdenking van
bovenstaande de toegang te weigeren of u alsnog uit te zetten uit de
accommodatie.
14. In ons gehele complex, inclusief Wellness buitenterras is roken verboden.
15. Eten en drinken is alleen toegestaan in de rustruimte, in verband met de
benodigde hygiëne en veiligheid. In het complex en bijbehorend buiten terras en
jacuzzi, zijn eten, drinken en serviesgoed ten strengste verboden. Enkel een flesje
water (geen glas) is uiteraard wel toegestaan.
16. Het is ten strengste verboden om in de rustruimte of elders in de Wellness
(binnen en buiten), eten en of drinken te nuttigen dat u zelf heeft meegebracht.
Gebruik van drugs of verdovende middelen (ook lachgas) is verboden.
17. De Bavelse Hoeve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van
schade aan personen en of goederen. Betreden en gebruik van de Wellness,
geschiedt geheel op eigen risico.
18. Indien u zich niet houdt aan bovenstaande huisregels, of als daartoe vermoedens
bestaan, behouden wij ons het recht voor de (afgesloten) Wellness ruimtes te
betreden, ten einde controle uit te voeren.
19. Bij overtreding behouden de gastvrouw/gastheer zich het recht voor,
betrokkenen direct uit het complex te verwijderen en toekomstige toegang tot het
complex te ontzeggen. Bij overtreding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
Met in acht name van bovengenoemde regels, wensen wij u vooral een ontspannen
en aangenaam verblijf toe.
B&B de Bavelse Hoeve
Sandra & Theo.
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