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HUISREGELS 

VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID 

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Pension 
Doklanden gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren. 

Algemene regels 

• Alle aanwijzingen van medewerkers, die verband houden met huisregels, dienen 
te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden. 

• Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de cafetaria en/of sla de 
dichtstbijzijnde brandmelder in. 

• Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand. 
• Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. 

Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. 
• Gevonden voorwerpen kunt u inleveren bij de cafetaria. 
• Pension Doklanden is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw 

bezittingen. 
• De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het pension 

werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of 
materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten 
ondervinden. 

• Uitchecken aub voor 10:00 uur, wilt u later uitchecken dit graag eerst even 
overleggen. 

Wifi 

We hebben gratis wifi in ons pension.  

Netwerknaam: XXXXXXX 

Wachtwoord: XXXXXXXX 

Internet en TV 

Uw tv is voorzien van internetaansluiting. U kunt hierop via uw eigen netflix account 
tv-kijken of via b.v. Youtube video’s streamen.  
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Airco instructie 
 
Met de mode toets stelt u de airco in op koelen (     ). 
Voordat u de airco inschakelt ramen sluiten aub.  
Met + en – toets stelt u de gewenste temperatuur in. 
Aub temperatuur niet meer dan 3 graden beneden de buitentemperatuur instellen. 
Als u de kamer meer dan 1 uur verlaat airco uitzetten. 
Airco niet gebruiken als verwarming. 
 
Het is niet toegestaan  

• Eigendommen van het pension mee te nemen buiten het gebouw. Bij het 
moedwillig beschadigen van eigendommen van Pension Doklanden kan men 
aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. 

• Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben. 
• Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk 

gedrag of door lawaai van welke aard dan ook. 
• Met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven. 
• Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de 

kamer zijn wij genoodzaakt minimaal € 150,- reinigingskosten in rekening te 
brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de 
voorrijkosten van de brandweer van minimaal € 275,- aan u worden doorbelast.  

Privacy 

• Wij hanteren de privacywetgeving. 
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de eigenaar van 

Pension Doklanden. 

Contact 

Mocht u ergens vragen of opmerkingen over hebben kun u ons altijd bellen op +31 
651805088 (Ronnie Kuiper) of een mail sturen naar info@pensiondoklanden.nl 

  


