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AAllggeemmeennee  vvoooorrwwaaaarrddeenn  HHootteell  AAppppaarrtteemmeenntteenn  VVlliieerriijjcckk  

De algemene voorwaarden van Hotel Appartementen Vlierijck zijn gebaseerd op de Uniforme 
Voorwaarden Horeca (UVH). Deze zijn te vinden op http://www.hotelmanagementgroup.nl/OHE/UVH-
Nederlands.pdf 

1. Totstandkoming van overeenkomst 
Hotel Appartementen Vlierijck kan alle gedane aanbiedingen bij de totstandkoming van een 
overeenkomst vrijblijvend en onder voorbehoud "zolang de voorraad strekt" aanbieden.  

 
2. Optie 
Het is mogelijk om bij Hotel Appartementen Vlierijck een optionele reservering te plaatsen. Een 
optionele reservering bij Hotel Appartementen is altijd op basis van beschikbaarheid en is enkele 
dagen aan te houden. U ontvangt binnen 3 dagen een optiebevestiging met hierin de vervaldatum van 
de optie. Deze datum is bindend. Graag wijzen wij u erop dat een optionele reservering alleen geldig is 
wanneer deze schriftelijk is vastgelegd.  
Indien er voor de genoemde vervaldatum geen schriftelijke bevestiging van u wordt ontvangen, zal de 
optionele reservering automatisch uit het systeem verwijderd worden. Hier kunnen geen rechten aan 
worden ontleend.  

 
3. Reserveringen 
Alle reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck worden alleen in behandeling genomen bij 
personen vanaf 18 jaar. De hoofdhuurder van de reservering dient 18 jaar of ouder te zijn en het 
gehele verblijf aanwezig te zijn in de accommodatie. Hotel Appartementen Vlierijck behoud het recht 
om te allen tijde een reservering te weigeren –ook zonder het geven van een (geldige) reden.  
Een gemaakte reservering zal binnen 10 dagen na het maken van de reservering digitaal aan u 
bevestigd worden. Indien er geen e-mail adres beschikbaar is van de boeker zal de reservering per 
post aan u bevestigd worden. De reserveringsbevestiging dient direct na ontvangst gecontroleerd 
worden, juist- en onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 10 dagen 
na versturing van de reserveringsbevestiging en altijd voor aanvang van het verblijf. Indien er binnen 
10 dagen geen bevestiging is ontvangen, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de receptie 
van Hotel Appartementen Vlierijck via e-mail (info@vlierijck.nl) of telefonisch: 0562 – 453 840.  

 
4. Vooruit reserveringen 
Reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck in een periode waarvan de huursom nog niet bekend 
is gemaakt betreft ten alle tijden een “voorreservering”. Bij deze reserveringen is de reservering voor 
beide partijen geheel verblijvend. Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestiging van de 
voorreservering. Zodra er prijzen worden berekend over de betreffende periode ontvangt u een 
officiële reserveringsbevestiging. De reservering is kosteloos te annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen 
na dagtekening van de reserveringsbevestiging.  

Sehr geehrter Gast, 

Herzlich Willkommen in Vlierijck! Gemeinsam mit unse-
rem Team geben wir unser Bestes, um Ihren Aufenthalt 
so angenehm wie möglich zu machen. 

In den folgenden Tagen können Sie von der Natur auf 
Vlieland, den wunderschönen Stränden und vor allem 
vom gemütlichen Ambiente unseres malerischen Dörf-
chens Ost-Vlieland genießen.

Um Ihren Aufenthalt so komfortabel wie möglich zu ge-
stalten, haben wir diese Informationsmappe für Sie zus-
ammengestellt. Hier finden Sie alle Informationen über 
unsere Apartments und unseren Service. Ebenfalls sind 
hier verschiedene Sehenswürdigkeiten der Insel be-
schrieben. Selbstverständlich sind Sie auch jederzeit an 
unserer Rezeption herzlichst Willkommen für Fragen, 
Vorschläge und inspirierende Ideen.  

Wünschen Sie weitere Informationen oder haben Sie 
Fragen, zögern Sie nicht um Kontakt zur Rezeption auf-
zunehmen. Die Rezeption ist von 9 bis 12 Uhr und von 
13 bis 17 Uhr unter +31 (0)562 453840 erreichbar. Darü-
ber hinaus sind wir im Notfall auch telefonisch unter +31 
(0)562 453840 erreichbar.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und 
hoffen, Sie gerne ein weiteres Mal bei uns begrüßen zu 
dürfen!

Team Vlierijck
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Index

 ALLGEMEINE ABSPRACHEN

 ALLGEMEINE HOTELINFORMATIONEN

 ANDERE NÜTZLICHE INFORMATIONEN

 INVENTARLISTE

Klicken Sie auf einen der Abschnitte, um direkt zur richti-
gen Seite zu gelangen.

Wichtige Telefonnummern

 REZEPTION
     - +31 (0)562 453840
     - Außerhalb der Öffnungszeiten im Notfall:
   +31 (0)562 453840, dann drücken Sie 1

 ARZT / APOTHEKE
     - +31 (0)562 451307

 POLIZEI
     - Notfälle 112
     - Kein Notfall +31 (0)900-8844

 FEUERWEHR
     - Notfälle 112

 TAXI
     - +31 (0)562 451222
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Allgemeine Absprachen 

Im folgenden Reglement finden Sie die wichtigsten 
Vereinbarungen welche wir innerhalb Vlierijck hantieren. 
Wir fragen Sie freundlich, diese Vereinbarungen zu res-
pektieren und zu akzeptieren. 
 
Allgemeine Absprachen 

 Wir bitten Sie, Hinweise der Mitarbeiter vom Vlierijck  
  welche auf unsere Hausordnung basieren, sowie un- 
  sere Sicherheitsvorschriften zu befolgen. 

 Bei Ausbruch eines Feuers benutzen Sie bitte aus-  
  schließlich die Treppe. 

 Verlassen Sie bei Brandalarm unverzüglich das Ge- 
  bäude und folgen Sie den Anweisungen unserer  
  Mitarbeiter. 

 Schrauben Sie auf keinen Fall die Brandmelder von  
 die Decke.

 Fundsachen können Sie bei der Rezeption abgeben. 
 Vlierijck ist nicht verantwortlich im Falle von Verlust  

  oder Diebstahl Ihres Eigentums.
 Vlierijck haftet in keiner Weise bei Schäden oder bei  

  Abhandenkommens Ihrer Eigentümer, Kostbarkeiten  
  oder Wertpapieren.                                                   

Es ist nicht erlaubt um: 
 Notausgänge als normale Ein- und Ausgänge zu be- 

 nutzen.
 Hoteleigentum mutwillig zu zerstören. Sollte dies  

  zutreffen ist Vlierijck berechtigt, den Schuldigen für  
  Reparatur und/oder Neuanschaffung zur Rechen-  
  schaft zu ziehen.

 Zwischen 20:00 Uhr und 09:00 Uhr Lärm zu machen.
 Betäubungsmittel zu benutzen, hiermit zu handeln   

  oder innerhalb des Komplexes bei sich zu führen.
 Im Apartment zu rauchen. Wird von uns konstatiert 

  das im Apartment doch geraucht wurde sind wir 
 gezwungen um € 200,- Reinigungskosten in Rechn-  
 ung zu stellen.
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3. Reserveringen 
Alle reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck worden alleen in behandeling genomen bij 
personen vanaf 18 jaar. De hoofdhuurder van de reservering dient 18 jaar of ouder te zijn en het 
gehele verblijf aanwezig te zijn in de accommodatie. Hotel Appartementen Vlierijck behoud het recht 
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10 dagen geen bevestiging is ontvangen, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de receptie 
van Hotel Appartementen Vlierijck via e-mail (info@vlierijck.nl) of telefonisch: 0562 – 453 840.  

 
4. Vooruit reserveringen 
Reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck in een periode waarvan de huursom nog niet bekend 
is gemaakt betreft ten alle tijden een “voorreservering”. Bij deze reserveringen is de reservering voor 
beide partijen geheel verblijvend. Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestiging van de 
voorreservering. Zodra er prijzen worden berekend over de betreffende periode ontvangt u een 
officiële reserveringsbevestiging. De reservering is kosteloos te annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen 
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2. Optie 
Het is mogelijk om bij Hotel Appartementen Vlierijck een optionele reservering te plaatsen. Een 
optionele reservering bij Hotel Appartementen is altijd op basis van beschikbaarheid en is enkele 
dagen aan te houden. U ontvangt binnen 3 dagen een optiebevestiging met hierin de vervaldatum van 
de optie. Deze datum is bindend. Graag wijzen wij u erop dat een optionele reservering alleen geldig is 
wanneer deze schriftelijk is vastgelegd.  
Indien er voor de genoemde vervaldatum geen schriftelijke bevestiging van u wordt ontvangen, zal de 
optionele reservering automatisch uit het systeem verwijderd worden. Hier kunnen geen rechten aan 
worden ontleend.  

 
3. Reserveringen 
Alle reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck worden alleen in behandeling genomen bij 
personen vanaf 18 jaar. De hoofdhuurder van de reservering dient 18 jaar of ouder te zijn en het 
gehele verblijf aanwezig te zijn in de accommodatie. Hotel Appartementen Vlierijck behoud het recht 
om te allen tijde een reservering te weigeren –ook zonder het geven van een (geldige) reden.  
Een gemaakte reservering zal binnen 10 dagen na het maken van de reservering digitaal aan u 
bevestigd worden. Indien er geen e-mail adres beschikbaar is van de boeker zal de reservering per 
post aan u bevestigd worden. De reserveringsbevestiging dient direct na ontvangst gecontroleerd 
worden, juist- en onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 10 dagen 
na versturing van de reserveringsbevestiging en altijd voor aanvang van het verblijf. Indien er binnen 
10 dagen geen bevestiging is ontvangen, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de receptie 
van Hotel Appartementen Vlierijck via e-mail (info@vlierijck.nl) of telefonisch: 0562 – 453 840.  

 
4. Vooruit reserveringen 
Reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck in een periode waarvan de huursom nog niet bekend 
is gemaakt betreft ten alle tijden een “voorreservering”. Bij deze reserveringen is de reservering voor 
beide partijen geheel verblijvend. Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestiging van de 
voorreservering. Zodra er prijzen worden berekend over de betreffende periode ontvangt u een 
officiële reserveringsbevestiging. De reservering is kosteloos te annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen 
na dagtekening van de reserveringsbevestiging.  

Allgemeine Hotelinformation 

 AED
An der Rezeption ist ein AED (automatisierter externer 
Defibrillator) anwesend. Wählen Sie im Notfall die Ruf-
nummer 112 und fragen Sie danach einen Mitarbeiter 
vom Vlierijck um den AED.

 BABYPAKET 
Falls Sie in Ihrem Apartment ein Babypaket wünschen, 
können Sie dies vor 17:00 Uhr bei der Rezeption melden. 
Wir sorgen dafür, dass das Babypaket in Ihrem Apart-
ment klarsteht. Das Paket besteht aus einem Babybet-
tchen, Wickelkissen und einem Kinderstuhl. Die Kosten 
von diesem Babypaket betragen € 20 pro Aufenthalt. 

 BABYPHONE/ BABYSITTER-SERVICE 
Vlierijck ist ein großes Gebäude. Wir können deshalb 
eine gute Empfangsqualität eines Babyphones im ge-
samten Haus nicht garantieren. Wir raten Ihnen deshalb 
zum Gebrauch der App „Babyfoon 3G“. Diese App kön-
nen Sie mit nahezu allen modernen Telefonen und Tablet 
- Computern benutzen. An der Installation dieser App auf 
dem Telefon sind einmalige Kosten verbunden. 
Sie benötigen zwei Telefone. Ein Telefon verbleibt im Kin-
derzimmer, das andere Gerät tragen Sie bei sich. Die In-
stallation dauert nur 30 Sekunden. 
Mehr Informationen hierüber finden Sie im Internet: www.
babymonitor3g.com

Sie können außerdem auch Gebrauch von unserem Ba-
bysitter–Service machen. Denken Sie zum Beispiel an 
ein umfangreiches Abendessen in unserem Restaurant 
„Zuiver“ während Ihre Kinder schlafen oder an einen ent-
spannenden Saunabesuch mit Ihrem Partner. Sie können 
diesen Service vor 12:00 Uhr an unserer Rezeption bu-
chen. Hier werden Sie auch über die Kosten des Babysit-
ter-Service informiert.

 GEPÄCK
Es ist möglich Ihr Gepäck an der Rezeption zu hinterlas-
sen. Es steht hier nicht unter Aufsicht und das Hinterlas-
sen des Gepäcks ist deshalb auf eigenes Risiko.

http://www.babymonitor3g.com
http://www.babymonitor3g.com
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Het is mogelijk om bij Hotel Appartementen Vlierijck een optionele reservering te plaatsen. Een 
optionele reservering bij Hotel Appartementen is altijd op basis van beschikbaarheid en is enkele 
dagen aan te houden. U ontvangt binnen 3 dagen een optiebevestiging met hierin de vervaldatum van 
de optie. Deze datum is bindend. Graag wijzen wij u erop dat een optionele reservering alleen geldig is 
wanneer deze schriftelijk is vastgelegd.  
Indien er voor de genoemde vervaldatum geen schriftelijke bevestiging van u wordt ontvangen, zal de 
optionele reservering automatisch uit het systeem verwijderd worden. Hier kunnen geen rechten aan 
worden ontleend.  

 
3. Reserveringen 
Alle reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck worden alleen in behandeling genomen bij 
personen vanaf 18 jaar. De hoofdhuurder van de reservering dient 18 jaar of ouder te zijn en het 
gehele verblijf aanwezig te zijn in de accommodatie. Hotel Appartementen Vlierijck behoud het recht 
om te allen tijde een reservering te weigeren –ook zonder het geven van een (geldige) reden.  
Een gemaakte reservering zal binnen 10 dagen na het maken van de reservering digitaal aan u 
bevestigd worden. Indien er geen e-mail adres beschikbaar is van de boeker zal de reservering per 
post aan u bevestigd worden. De reserveringsbevestiging dient direct na ontvangst gecontroleerd 
worden, juist- en onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 10 dagen 
na versturing van de reserveringsbevestiging en altijd voor aanvang van het verblijf. Indien er binnen 
10 dagen geen bevestiging is ontvangen, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de receptie 
van Hotel Appartementen Vlierijck via e-mail (info@vlierijck.nl) of telefonisch: 0562 – 453 840.  

 
4. Vooruit reserveringen 
Reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck in een periode waarvan de huursom nog niet bekend 
is gemaakt betreft ten alle tijden een “voorreservering”. Bij deze reserveringen is de reservering voor 
beide partijen geheel verblijvend. Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestiging van de 
voorreservering. Zodra er prijzen worden berekend over de betreffende periode ontvangt u een 
officiële reserveringsbevestiging. De reservering is kosteloos te annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen 
na dagtekening van de reserveringsbevestiging.  

 ZAHLUNGSVERFAHREN
Die Kosten Ihres Aufenthalts im „Appartementen Hotel 
Vlierijck“ begleichen Sie bitte beim Inchecken. Sie kön-
nen mit Bargeld, Pin, Eurocard/Mastercard, American Ex-
press oder Visa bezahlen.

 FEUER, SICHERHEIT UND KALAMITÄTEN 
Sicherheit ist sehr wichtig für uns. Bei Ausbruch eines 
Feuers, unsicheren Situationen oder Kalamitäten infor-
mieren Sie bitte die Rezeption unter +31 (0)562 453840 
     - Bewahren Sie Ruhe.
     - Benutzen Sie bei Ausbruch eines Feuers aussch-  
  ließlich die Treppe und nicht den Fahrstuhl.
     - Auf dem Fluchtplan, welcher sich an der Innenseite 
  Ihrer Eingangstür befindet, stehen die Fluchtwege  
  beschrieben.  
     - Im Falle eines allgemeinen Feueralarms verlassen  
  Sie das Gebäude sofort über die Notausgänge und  
  melden sich beim Treffpunkt in Burgemeester Ra- 
  blaan, der Straße diagonal gegenüber dem Ein-  
  gang zu Vlierijck.

 FEUERMELDER 
In jedem Apartment befinden sich Feuermelder. Diese re-
agieren sehr sensibel auf Rauch- und Dampfentwicklung. 
Um falschen Alarm zu vermeiden bitten wir Sie während 
des Kochens oder bei Benutzung des Toasters die Ab-
zugshaube in der Küche einzuschalten. Sollte der Feuer-
melder doch Alarm geben, schrauben Sie ihn keinesfalls 
von der Decke. Ein Abschrauben verursacht Störungen 
im Feuermeldesystem. Innerhalb weniger Minuten ist ein 
Mitarbeiter vor Ort.

 AUSSENTÜREN 
Um zwischen 23:00 Uhr und 08:00 Uhr das Gebäude be-
treten zu können, halten Sie Ihren Zimmerschlüssel vor 
die zu diesem Zweck bestimmten Kästchen neben den 
Türen.
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 KOMBIMIKROWELLE / OFEN 
An der Vorderseite der Kombination Mikrowelle/Ofen 
sind die diversen Funktionen in Symbolen angegeben. 
Die Standard Benutzungseinstellung des kombinierten 
Mikrowellen/Ofens ist die Mikrowellen Funktion. Andere 
Funktionen müssen Sie auswählen. Beachten Sie bitte, 
dass die Ofenfunktion eine Vorwärmzeit und eine Back-
zeit kennt. Nachdem die Backzeit abgelaufen ist, schaltet 
sich der Ofen automatisch aus
.
ACHTUNG: Bei einer Verlängerung der gewünsch-
ten Backzeit oder bei einem erneuten Einschalten des 
Ofens, muss die Ofenfunktion erst wieder eingestellt wer-
den! Wenn dies nicht geschieht, schaltet sich automa-
tisch die Mikrowellenfunktion ein und eine unerwünschte 
Überhitzung oder Verbrennung Ihrer Mahlzeit ist die Fol-
ge, was wiederum die Feuermelder in der Küche Alarm 
schlagen lassen kann.

 TAGESNUTZUNG 
Am Tage Ihrer Abreise bitten wir Sie spätestens um 
10:30 Uhr das Apartment zu verlassen. Möchten Sie län-
ger in Ihrem Apartment verbleiben ist dies, auf Basis von 
Verfügbarkeit, möglich. Sie können dies am Tage Ihrer 
Abreise zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr an der Re-
zeption nachfragen. Die Kosten für die Tagesnutzung 
Ihres Apartments betragen € 30,00.

 EVAKUIERUNG 
Im Falle einer Notsituation kann es möglich sein das alle 
Gäste des Vlierijck evakuiert werden müssen. Folgen 
Sie während einer Evakuierung den Anweisungen der 
Mitarbeiter und/oder der Feuerwehr. Der Sammelplatz 
bei Feuerausbruch/Kalamitäten befindet sich auf Burge-
meester Rablaan, der Straße diagonal gegenüber dem 
Eingang zu Vlierijck.

 FAHRRADAUFBEWAHRUNG
Via einer Nebenstraße (“Duinweg“) des Vlierijck errei-
chen Sie unseren überdeckten Fahrradstand, welcher 
sich unter dem Hauptgebäude befindet. Mit Ihrem Zim-
merschlüssel haben Sie Zugang zum Hauptgebäude. 

Bitte beachten: Batterien von Elektrofahrrädern dürfen 
wegen Brandgefahr nicht in der Wohnung, sondern nur 
an der Ladestation im Fahrradkeller geladen werden.
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 FITNESS 
Der Fitnessraum ist täglich zwischen 08:00 Uhr und 
19:30 Uhr geöffnet und durch Gebrauch Ihres Zimmer-
schlüssels zugänglich. Beachten Sie bitte, dass der Fit-
nessraum während Yoga unterricht nicht immer verfügbar 
ist. 

Bei Interesse können Sie Yoga van EilandService anru-
fen an +31(0)6 52606092 und hier anmelden.

PS: Kinder unter 16 Jahren nur unter Begleitung eines 
Erwachsenen. 

 FUNDSACHEN
Sollten Sie etwas gefunden oder verloren haben fragen 
wir Sie, dies an der Rezeption abzugeben oder zu mel-
den. Alle Fundsachen werden drei Monate bewahrt.

 HAUSWIRTSCHAFT
Nach jeder zweiten Nacht Ihres Aufenthalts werden die 
Handtücher gewechselt. Rücksichtnehmend auf das 
Milieu, werden nur Handtücher welche auf dem Boden 
liegen gewechselt. Sollten Sie ein extra Handtuchset 
wünschen, melden Sie dies bitte an der Rezeption. Wir 
fragen hierfür eine kleine Vergütung. Für alle übrigen, 
Haushalt und Reinigung betreffende Fragen, wenden Sie 
sich bitte ebenfalls an die Rezeption.
 

 HAUSTIERE 
Auf Vlieland dürfen Hunde das ganze Jahr über auf dem 
Strand ohne Leine laufen. Im Dorf müssen Hunde ange-
leint werden. Während der Brutsaison gilt dies auch in 
den Dünen um brütende Tiere und ihre Jungen zu be-
schützen. Achtung: dies wird auf Schildern entlang der 
Wege angegeben! 

Im Dorf, entlang des Deichs und auf allen öffentlichen 
Wegen müssen Sie die Ausscheidungen Ihres Hundes 
beseitigen. Hierfür gibt es, verteilt über die ganze Insel, 
Papierkörbe mit kostenlosen, roten Hundekottüten von 
„Belloo“. Für den Aufenthalt von Haustieren werden extra 
Kosten in Rechnung gebracht. Mehr Informationen hierü-
ber erhalten Sie an der Rezeption.



 

 

AAllggeemmeennee  vvoooorrwwaaaarrddeenn  HHootteell  AAppppaarrtteemmeenntteenn  VVlliieerriijjcckk  

De algemene voorwaarden van Hotel Appartementen Vlierijck zijn gebaseerd op de Uniforme 
Voorwaarden Horeca (UVH). Deze zijn te vinden op http://www.hotelmanagementgroup.nl/OHE/UVH-
Nederlands.pdf 

1. Totstandkoming van overeenkomst 
Hotel Appartementen Vlierijck kan alle gedane aanbiedingen bij de totstandkoming van een 
overeenkomst vrijblijvend en onder voorbehoud "zolang de voorraad strekt" aanbieden.  

 
2. Optie 
Het is mogelijk om bij Hotel Appartementen Vlierijck een optionele reservering te plaatsen. Een 
optionele reservering bij Hotel Appartementen is altijd op basis van beschikbaarheid en is enkele 
dagen aan te houden. U ontvangt binnen 3 dagen een optiebevestiging met hierin de vervaldatum van 
de optie. Deze datum is bindend. Graag wijzen wij u erop dat een optionele reservering alleen geldig is 
wanneer deze schriftelijk is vastgelegd.  
Indien er voor de genoemde vervaldatum geen schriftelijke bevestiging van u wordt ontvangen, zal de 
optionele reservering automatisch uit het systeem verwijderd worden. Hier kunnen geen rechten aan 
worden ontleend.  

 
3. Reserveringen 
Alle reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck worden alleen in behandeling genomen bij 
personen vanaf 18 jaar. De hoofdhuurder van de reservering dient 18 jaar of ouder te zijn en het 
gehele verblijf aanwezig te zijn in de accommodatie. Hotel Appartementen Vlierijck behoud het recht 
om te allen tijde een reservering te weigeren –ook zonder het geven van een (geldige) reden.  
Een gemaakte reservering zal binnen 10 dagen na het maken van de reservering digitaal aan u 
bevestigd worden. Indien er geen e-mail adres beschikbaar is van de boeker zal de reservering per 
post aan u bevestigd worden. De reserveringsbevestiging dient direct na ontvangst gecontroleerd 
worden, juist- en onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 10 dagen 
na versturing van de reserveringsbevestiging en altijd voor aanvang van het verblijf. Indien er binnen 
10 dagen geen bevestiging is ontvangen, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de receptie 
van Hotel Appartementen Vlierijck via e-mail (info@vlierijck.nl) of telefonisch: 0562 – 453 840.  

 
4. Vooruit reserveringen 
Reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck in een periode waarvan de huursom nog niet bekend 
is gemaakt betreft ten alle tijden een “voorreservering”. Bij deze reserveringen is de reservering voor 
beide partijen geheel verblijvend. Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestiging van de 
voorreservering. Zodra er prijzen worden berekend over de betreffende periode ontvangt u een 
officiële reserveringsbevestiging. De reservering is kosteloos te annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen 
na dagtekening van de reserveringsbevestiging.  

 HAUSHALTSERVICE 
Für Vlierijck spielt das Milieu eine große Rolle. Wir fragen 
Sie daher Ihren Abfall soviel wie möglich zu trennen.
     - In der Nebenstraße („Duinweg“) neben dem Hotel  
  stehen Abfallcontainer die Sie benutzen können. 
  Verlassen Sie das Gebäude durch den Hauptein-  
  gang und biegen Sie zwei Mal links ab. Bitte depo- 
  nieren Sie nur geschlossene Müllsäcke. 
     - Der Glascontainer befindet sich an der gegenüber- 
  liegenden Seite von der Straße, gegenüber Vlierijck.  
     - Sie können Altpapier in der Wohnung lassen

 IN- UND AUSCHECKEN 
Sie können ab 15:30 Uhr einchecken. Sollte das von Ih-
nen gemietete Apartment früher beziehbar sein, ist es 
selbstverständlich möglich um eher einzuchecken. Am 
Tage Ihrer Abreise bitten wir Sie das Apartment spätes-
tens um 10:30 Uhr zu verlassen. Nach 10:30 Uhr wird Ihr 
Zimmerschlüssel automatisch deaktiviert.

 KERAMIKHERD 
Dieses Kochfeld kann durch eine Kindersicherung ver-
schlossen sein. Vor Gebrauch der Kochplatte müssen 
Sie Ihren Finger einige Sekunden auf den Schlüssel le-
gen. Nachdem 2x ein Signal zu hören ist, wird sich das 
rote Lämpchen ausschalten und die Kochplatte ist ein-
satzbereit. Um die Kochplatte einzuschalten, drücken Sie 
jetzt auf das an/aus Symbol sowie auf das „Plus“ der ge-
wünschten Kochstelle auf der Kochplatte.

 INTERNET 
Im gesamten Gebäude haben Sie kostenlosen WLAN 
Empfang. Sie können ganz einfach eine Verbindung mit 
einem der verschiedenen Netzwerkpunkten herstellen: 
Vlierijck (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 etc.). Für diese Inter-
netverbindungen ist kein Passwort nötig.

 INVENTAR
Im hinteren Teil dieser Informationsmappe finden Sie 
eine vollständige Inventarliste der Küche. Wir vernehmen 
gerne von Ihnen, sollte in Ihrem Apartment etwas fehlen 
oder kaputt sein. Wir werden den betreffenden Artikel 
dann schnellstmöglich ersetzen. Sollten Sie mit Familie, 
Freunden und/oder Kollegen mehrere Apartments mie-
ten, bitten wir Sie das Inventar in das richtige Apartment 
zurückzustellen. 
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 ZIMMERSCHLÜSSEL 
Bei Ihrer Ankunft empfangen Sie zwei Schlüsselkarten. 
Das sind die Zimmerschlüssel und sie dienen gleichzei-
tig zur Aktivierung der Elektrizität in Ihrem Apartment. Wir 
bitten Sie, beide Schlüsselkarten bei Ihrer Abreise wieder 
abzugeben.

 KINDERSPIELECKE
Im Untergeschoss des Hauptgebäudes befindet sich ein 
Kinderspielzimmer mit einem „Sjoelbak“ (das ist ein hol-
ländisches Schiebespiel aus Holz), einer Tischtennista-
fel, einem Zeichentisch, einem Spielgerät, einer großen 
Tafel und Jenga (ein Geschicklichkeitsspiel). Ihre Kinder 
können das Spielzimmer kostenlos benutzen. Beachten 
Sie bitte das es keine Aufsicht im Spielzimmer gibt: Das 
Spielen ist auf eigene Gefahr!

 NOTFALLSCHRANK 
Der Notfallschrank ist der blaue Schrank im Gang rechts 
von der Rezeption. In diesem Schrank finden Sie ver-
schieden Sachen, welche in einem „Notfall“ nützlich sein 
können. Hat Ihr Kind in der Nacht ins Bett gemacht, kön-
nen Sie in diesem Schrank zum Beispiel frische Bettwä-
sche finden. 

Diese Dinge befinden sich unter anderem im Schrank:
     - Ein Set Bettwäsche 
     - Zwei Sets Handtücher 
     - Verbandskasten
     - Monatsbinden etc. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie am nächsten Tag die 
Benutzung des Notfallschranks melden würden. Wir kön-
nen dann den Schrank wieder auffüllen für einen folgen-
den „Notfall“.

 NOTAUSGÄNGE 
Die Notausgänge auf jeder Etage sind permanent be-
leuchtet und werden deutlich ausgewiesen. Sie finden 
hier auch Nottreppen und Fluchtrouten. Der Fluchtplan 
ist außerdem an der Innenseite Ihrer Eingangstür befes-
tigt.
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© Jannie Post | Buro Jip
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 ANMERKUNGEN UND KLAGEN
Unser Team steht täglich für Sie bereit um Ihren Aufent-
halt so angenehm wie möglich zu machen! Sollte doch et-
was nicht nach Ihren Wünschen sein, melden Sie dies bit-
te an der Rezeption. Wir werden unser Bestes geben um 
Probleme für Sie zu lösen und Ihnen so gut wie möglich 
zu helfen.

 REZEPTION
Die Rezeption ist täglich von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 
13:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Wenn Sie mit der Rezeption 
sprechen möchten, können Sie diese unter der Telefon-
nummer +31(0)562 453840 erreichen. Außerhalb der Öff-
nungszeiten können Sie uns auch im Notfall unter 
+31 (0)562 453840 erreichen.

Unter der Nummer +31(0)6 23415086 können Sie uns 
außerhalb der Öffnungszeiten auch via Whatsapp errei-
chen. Wir beantworten Whatsapp Berichte von 09:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr so schnell 
wie möglich. Schicken Sie uns außerhalb dieser Zeiten 
eine Whatsapp, kann es etwas länger dauern bis Sie eine 
Antwort erhalten.

 RESTAURANT „ZUIVER“
     - Frühstück: Wenn Sie Morgens von unserem  
  umfangreichen Frühstücksbuffet Gebrauch machen   
  möchten, können Sie dies am Tag zuvor vor 17:00   
  Uhr an unserer Rezeption melden.
     - Diner: Das Restaurant „Zuiver“ ist von Donnerstag   
  bis Sonntag ab 18:00 Uhr für Abendessen geöffnet. 
  In der Saison ist das Restaurant auch an Mittwoch  
  geöffnet. Unsere Chefköch Robert Buurma und 
  sein Team servieren ein täglich wechselndes Über-  
  raschungsmenu mit passendem Weinarrangement.   
  Sie können via der Webseite www.zuiver-vlieland.nl   
  reservieren.

 GESCHIRRSPÜLER 
Bitte räumen Sie vor Abreise den Geschirrspüler aus.

 VERBANDSKASTEN 
In jedem Apartment befindet sich ein Verbandskasten. 
Dieser befindet sich im Kästchen mit dem Kreuz in der 
Küche. Wenn Sie etwas davon verwenden, teilen Sie uns 
dies bitte mit, damit wir es für die folgenden Gäste ergän-
zen können. An der Rezeption und im Restaurant „Zuiver“ 
erhalten Sie auch kleine Verbandsartikel und Heftpflaster.

http://www.zuiver-vlieland.nl
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 BELEUCHTUNG IM APARTMENT 
In Ihrem Apartment sind das Licht sowie die Steckdosen 
an den Schlüsselkartenleser, welcher sich in der Nähe 
der Haustür des Apartments befindet, gekoppelt. Sie ak-
tivieren die Elektrizität im Apartment indem Sie den Zim-
merschlüssel in den Schlüsselkartenleser stecken. Dies 
ist ein milieufreundliches System. Nach Entnahme des 
Zimmerschlüssels aus dem Kartenleser, erlöscht das 
Licht wenige Minuten später. 

 HEIZUNG 
In all unseren Apartments haben wir Fußbodenheizung. 
Die Temperatur im Gebäude ist zentral geregelt. In Ihrem 
Apartment können Sie die Temperatur jedoch um einige 
Grad beeinflussen. Im Wohnzimmer hängt ein Thermo-
stat mit einer blauen Seite (kalt) sowie einer roten Seite 
(warm). Wenn der Zeiger nach oben weist, ist die Fußbo-
denheizung auf Normalstand eingestellt. Drehen Sie die 
Scheibe nach links, schalten Sie die Fußbodenheizung 
aus. Drehen Sie den Zeiger in Richtung der roten Seite, 
steigt die Temperatur um einige Grad. Beachten Sie bit-
te, dass es eine Weile dauert bevor die Veränderung der 
Temperatur wahrnehmbar ist.

 WASCHSALON 
Im Untergeschoss von unserem Nebengebäude „Klein 
Vlierijck“ gibt es einen Waschsalon für unsere Gäste. Sie 
können hier unsere Waschmaschinen kostenlos benut-
zen. Vergessen Sie bitte nicht Ihr eigenes Waschpulver 
mitzunehmen.

 WELLNESS 
Vlierijck verfügt über einen umfangreichen Wellnessbe-
reich mit einem Whirlpool, einer Dampfkabine, einer In-
frarotsauna und einer Finnischen Sauna. Es gibt mehrere 
Duschen und eine Kaltwasserdusche. Der Wellnessbe-
reich verfügt außerdem über ein Solarium. So können 
Sie, sollte das Wetter nicht Hundertprozent mitspielen, 
trotzdem mit einer gesunden Gesichtsfarbe die Heimrei-
se antreten.

Die Sauna- und Solariumräume können Sie zwischen 
09:00 Uhr und 22:00 Uhr nutzen. Es sind Kosten an der 
Benutzung beider Einrichtungen verbunden. Einen Sau-
nabesuch können Sie an der Rezeption reservieren. 
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 WEIN AUF DEM ZIMMER 
‘Es ist immer Zeit für ein Gläschen Wein’. Während der 
Öffnungszeiten der Rezeption bringen wir Ihnen gerne 
eine Flasche Wein in Ihr Apartment. Sie können zwi-
schen Rotwein, Weißwein oder Rosé wählen. Wir bieten 
außerdem auch einen herrlich sprudelnden Prosecco 
oder einen gut gekühlten Champagner an. An der Rezep-
tion werden Sie über die verschiedenen Möglichkeiten in-
formiert.

 SCHWIMMBAD
Unser beheiztes Hallenbad ist wöchentlich von Dienstag 
bis Sonntag von 08:00 Uhr bis 19:30 Uhr geöffnet. Mon-
tags ist das Hallenbad von 12:00 Uhr bis 19:30 Uhr geöf-
fnet. Es gibt keine Aufsicht im Schwimmbad. Das bedeu-
tet das Schwimmen auf eigene Gefahr ist! 
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overeenkomst vrijblijvend en onder voorbehoud "zolang de voorraad strekt" aanbieden.  

 
2. Optie 
Het is mogelijk om bij Hotel Appartementen Vlierijck een optionele reservering te plaatsen. Een 
optionele reservering bij Hotel Appartementen is altijd op basis van beschikbaarheid en is enkele 
dagen aan te houden. U ontvangt binnen 3 dagen een optiebevestiging met hierin de vervaldatum van 
de optie. Deze datum is bindend. Graag wijzen wij u erop dat een optionele reservering alleen geldig is 
wanneer deze schriftelijk is vastgelegd.  
Indien er voor de genoemde vervaldatum geen schriftelijke bevestiging van u wordt ontvangen, zal de 
optionele reservering automatisch uit het systeem verwijderd worden. Hier kunnen geen rechten aan 
worden ontleend.  

 
3. Reserveringen 
Alle reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck worden alleen in behandeling genomen bij 
personen vanaf 18 jaar. De hoofdhuurder van de reservering dient 18 jaar of ouder te zijn en het 
gehele verblijf aanwezig te zijn in de accommodatie. Hotel Appartementen Vlierijck behoud het recht 
om te allen tijde een reservering te weigeren –ook zonder het geven van een (geldige) reden.  
Een gemaakte reservering zal binnen 10 dagen na het maken van de reservering digitaal aan u 
bevestigd worden. Indien er geen e-mail adres beschikbaar is van de boeker zal de reservering per 
post aan u bevestigd worden. De reserveringsbevestiging dient direct na ontvangst gecontroleerd 
worden, juist- en onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 10 dagen 
na versturing van de reserveringsbevestiging en altijd voor aanvang van het verblijf. Indien er binnen 
10 dagen geen bevestiging is ontvangen, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de receptie 
van Hotel Appartementen Vlierijck via e-mail (info@vlierijck.nl) of telefonisch: 0562 – 453 840.  

 
4. Vooruit reserveringen 
Reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck in een periode waarvan de huursom nog niet bekend 
is gemaakt betreft ten alle tijden een “voorreservering”. Bij deze reserveringen is de reservering voor 
beide partijen geheel verblijvend. Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestiging van de 
voorreservering. Zodra er prijzen worden berekend over de betreffende periode ontvangt u een 
officiële reserveringsbevestiging. De reservering is kosteloos te annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen 
na dagtekening van de reserveringsbevestiging.  

Andere nutzliche Informationen 

 ARZT / APOTHEKE 
Sollten Sie einen Arzt oder Medikamente benötigen, 
können Sie Kontakt mit der Hausarztpraxis aufnehmen:  
+31(0)562 451307 (jederzeit erreichbar). 
Diese Praxis beherbergt auch eine Apotheke. 

Sie müssen vor 10:30 Uhr anrufen um einen Termin zu 
bekommen: +31(0)562 451307. Schaltet sich der auto-
matische Anrufbeantworter ein, können Sie bei einem 
Notfall eine 1 wählen. Es ist immer einer der Hausärzte 
erreichbar. Die Adresse ist Molenglop 6, dies ist die zwei-
te Straße links vom Willem de Vlaminghweg.

 BOOT
Alle Informationen über die Abfahrzeiten von Rederij 
Doeksen erhalten Sie im Internet unter www.rederij-doek-
sen.nl oder am Schalter im Terminal der Fähre. Der 
Schalter ist nur bei Ankunft und Abfahrt der Fähre geöff-
net. Selbstverständlich helfen wir Ihnen auch gerne beim 
Reservieren oder Verändern Ihrer Hin- oder Rückreise.

 BUS 
Es gibt einen Linienbus auf Vlieland. Sie können diesen, 
bei Vorlage Ihrer Zimmerschlüsselhülle (auf dieser ist Ihr  
Ankunfts- und Abfahrtsdatum vermeldet) kostenlos be-
nutzen. An der Rezeption können Sie einen Busfahrplan 
erhalten. Die nächstgelegene Haltestelle befindet sich 
am Fährplatz in der Nähe des Anlegeplatzes des Schnel-
lboots. 

 FAHRRADVERLEIH
Ihre Fahrräder können Sie bei uns an der Rezeption re-
servieren. Sie empfangen hier einen Sattelschutz vom 
„Appartementen Hotel Vlierijck“. Mit diesem können Sie 
Ihr Fahrrad auf der Straße ganz einfach wiedererkennen. 
Die Fahrräder werden auf Ihre Rechnung zum Apartment 
beigebucht und Sie können diese bei Abreise bezahlen.  
Die aktuellen Preise der Fahrradvermietung erfahren Sie 
an der Rezeption.

 GELDAUTOMATEN  
Auf Vlieland gibt es zwei Geldautomaten:
- Rabobank Geldautomat, Boerenglop 4 
- ING Geldautomat, Dorpsstraat 120. 

‘‘

http://www.rederij-doeksen.nl
http://www.rederij-doeksen.nl
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De algemene voorwaarden van Hotel Appartementen Vlierijck zijn gebaseerd op de Uniforme 
Voorwaarden Horeca (UVH). Deze zijn te vinden op http://www.hotelmanagementgroup.nl/OHE/UVH-
Nederlands.pdf 

1. Totstandkoming van overeenkomst 
Hotel Appartementen Vlierijck kan alle gedane aanbiedingen bij de totstandkoming van een 
overeenkomst vrijblijvend en onder voorbehoud "zolang de voorraad strekt" aanbieden.  

 
2. Optie 
Het is mogelijk om bij Hotel Appartementen Vlierijck een optionele reservering te plaatsen. Een 
optionele reservering bij Hotel Appartementen is altijd op basis van beschikbaarheid en is enkele 
dagen aan te houden. U ontvangt binnen 3 dagen een optiebevestiging met hierin de vervaldatum van 
de optie. Deze datum is bindend. Graag wijzen wij u erop dat een optionele reservering alleen geldig is 
wanneer deze schriftelijk is vastgelegd.  
Indien er voor de genoemde vervaldatum geen schriftelijke bevestiging van u wordt ontvangen, zal de 
optionele reservering automatisch uit het systeem verwijderd worden. Hier kunnen geen rechten aan 
worden ontleend.  

 
3. Reserveringen 
Alle reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck worden alleen in behandeling genomen bij 
personen vanaf 18 jaar. De hoofdhuurder van de reservering dient 18 jaar of ouder te zijn en het 
gehele verblijf aanwezig te zijn in de accommodatie. Hotel Appartementen Vlierijck behoud het recht 
om te allen tijde een reservering te weigeren –ook zonder het geven van een (geldige) reden.  
Een gemaakte reservering zal binnen 10 dagen na het maken van de reservering digitaal aan u 
bevestigd worden. Indien er geen e-mail adres beschikbaar is van de boeker zal de reservering per 
post aan u bevestigd worden. De reserveringsbevestiging dient direct na ontvangst gecontroleerd 
worden, juist- en onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 10 dagen 
na versturing van de reserveringsbevestiging en altijd voor aanvang van het verblijf. Indien er binnen 
10 dagen geen bevestiging is ontvangen, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de receptie 
van Hotel Appartementen Vlierijck via e-mail (info@vlierijck.nl) of telefonisch: 0562 – 453 840.  

 
4. Vooruit reserveringen 
Reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck in een periode waarvan de huursom nog niet bekend 
is gemaakt betreft ten alle tijden een “voorreservering”. Bij deze reserveringen is de reservering voor 
beide partijen geheel verblijvend. Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestiging van de 
voorreservering. Zodra er prijzen worden berekend over de betreffende periode ontvangt u een 
officiële reserveringsbevestiging. De reservering is kosteloos te annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen 
na dagtekening van de reserveringsbevestiging.  

 POLIZEI
Die telefonische Notrufnummer ist 112. Für weniger drin-
gende Angelegenheiten können Sie Kontakt mit der Po-
lizei aufnehmen via +31(0)900-8844. Das Polizeibüro 
befindet sich neben dem Schulgebäude „De Jutter“, Luti-
nelaan 5. 

Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 
14:00 Uhr bis 15:00 Uhr.Während der Sommerferien ist 
das Büro von Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 
Uhr und von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. 

 SUPERMARKT 
In unserer gemütlichen Dorpsstraat gibt es zwei Su-
permärkte:
- Supermarkt „Spar“ Dorpsstraat 38 
- Supermarkt „Coop“ Dorpsstraat 108 

 TAXi
Der Taxibetrieb „Zeelen“ ist unter der Telefonnummer  
+31(0)562 451222 erreichbar. 
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De algemene voorwaarden van Hotel Appartementen Vlierijck zijn gebaseerd op de Uniforme 
Voorwaarden Horeca (UVH). Deze zijn te vinden op http://www.hotelmanagementgroup.nl/OHE/UVH-
Nederlands.pdf 

1. Totstandkoming van overeenkomst 
Hotel Appartementen Vlierijck kan alle gedane aanbiedingen bij de totstandkoming van een 
overeenkomst vrijblijvend en onder voorbehoud "zolang de voorraad strekt" aanbieden.  

 
2. Optie 
Het is mogelijk om bij Hotel Appartementen Vlierijck een optionele reservering te plaatsen. Een 
optionele reservering bij Hotel Appartementen is altijd op basis van beschikbaarheid en is enkele 
dagen aan te houden. U ontvangt binnen 3 dagen een optiebevestiging met hierin de vervaldatum van 
de optie. Deze datum is bindend. Graag wijzen wij u erop dat een optionele reservering alleen geldig is 
wanneer deze schriftelijk is vastgelegd.  
Indien er voor de genoemde vervaldatum geen schriftelijke bevestiging van u wordt ontvangen, zal de 
optionele reservering automatisch uit het systeem verwijderd worden. Hier kunnen geen rechten aan 
worden ontleend.  

 
3. Reserveringen 
Alle reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck worden alleen in behandeling genomen bij 
personen vanaf 18 jaar. De hoofdhuurder van de reservering dient 18 jaar of ouder te zijn en het 
gehele verblijf aanwezig te zijn in de accommodatie. Hotel Appartementen Vlierijck behoud het recht 
om te allen tijde een reservering te weigeren –ook zonder het geven van een (geldige) reden.  
Een gemaakte reservering zal binnen 10 dagen na het maken van de reservering digitaal aan u 
bevestigd worden. Indien er geen e-mail adres beschikbaar is van de boeker zal de reservering per 
post aan u bevestigd worden. De reserveringsbevestiging dient direct na ontvangst gecontroleerd 
worden, juist- en onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 10 dagen 
na versturing van de reserveringsbevestiging en altijd voor aanvang van het verblijf. Indien er binnen 
10 dagen geen bevestiging is ontvangen, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de receptie 
van Hotel Appartementen Vlierijck via e-mail (info@vlierijck.nl) of telefonisch: 0562 – 453 840.  

 
4. Vooruit reserveringen 
Reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck in een periode waarvan de huursom nog niet bekend 
is gemaakt betreft ten alle tijden een “voorreservering”. Bij deze reserveringen is de reservering voor 
beide partijen geheel verblijvend. Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestiging van de 
voorreservering. Zodra er prijzen worden berekend over de betreffende periode ontvangt u een 
officiële reserveringsbevestiging. De reservering is kosteloos te annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen 
na dagtekening van de reserveringsbevestiging.  
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1. Totstandkoming van overeenkomst 
Hotel Appartementen Vlierijck kan alle gedane aanbiedingen bij de totstandkoming van een 
overeenkomst vrijblijvend en onder voorbehoud "zolang de voorraad strekt" aanbieden.  

 
2. Optie 
Het is mogelijk om bij Hotel Appartementen Vlierijck een optionele reservering te plaatsen. Een 
optionele reservering bij Hotel Appartementen is altijd op basis van beschikbaarheid en is enkele 
dagen aan te houden. U ontvangt binnen 3 dagen een optiebevestiging met hierin de vervaldatum van 
de optie. Deze datum is bindend. Graag wijzen wij u erop dat een optionele reservering alleen geldig is 
wanneer deze schriftelijk is vastgelegd.  
Indien er voor de genoemde vervaldatum geen schriftelijke bevestiging van u wordt ontvangen, zal de 
optionele reservering automatisch uit het systeem verwijderd worden. Hier kunnen geen rechten aan 
worden ontleend.  

 
3. Reserveringen 
Alle reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck worden alleen in behandeling genomen bij 
personen vanaf 18 jaar. De hoofdhuurder van de reservering dient 18 jaar of ouder te zijn en het 
gehele verblijf aanwezig te zijn in de accommodatie. Hotel Appartementen Vlierijck behoud het recht 
om te allen tijde een reservering te weigeren –ook zonder het geven van een (geldige) reden.  
Een gemaakte reservering zal binnen 10 dagen na het maken van de reservering digitaal aan u 
bevestigd worden. Indien er geen e-mail adres beschikbaar is van de boeker zal de reservering per 
post aan u bevestigd worden. De reserveringsbevestiging dient direct na ontvangst gecontroleerd 
worden, juist- en onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 10 dagen 
na versturing van de reserveringsbevestiging en altijd voor aanvang van het verblijf. Indien er binnen 
10 dagen geen bevestiging is ontvangen, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de receptie 
van Hotel Appartementen Vlierijck via e-mail (info@vlierijck.nl) of telefonisch: 0562 – 453 840.  

 
4. Vooruit reserveringen 
Reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck in een periode waarvan de huursom nog niet bekend 
is gemaakt betreft ten alle tijden een “voorreservering”. Bij deze reserveringen is de reservering voor 
beide partijen geheel verblijvend. Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestiging van de 
voorreservering. Zodra er prijzen worden berekend over de betreffende periode ontvangt u een 
officiële reserveringsbevestiging. De reservering is kosteloos te annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen 
na dagtekening van de reserveringsbevestiging.  

Inventarliste

Wohnung für 4 Personen 

 

 

6 Biergläser 6 Löffel 1 Nespresso Kaffeeautomat 
6 Schnapsgläser 6 Gabel 1 Wasserkocher 
6 Weingläser 6 Messer 1 Brotkasten 
6 Longdrink Gläser 6 Teelöffel 1 Zitruspresse 
6 Teegläser 6 Gebäckgabeln 1 Teekanne 
6 Kaffeetassen & Untertassen  1 Toaster 
6 Milchbecher 1 Kartoffelschälmesser 1 Lagerbehälter 
 1 Brotmesser  
6 Frühstücksteller 1 Küchenmesser 1 Tablett 
6 Suppenteller 1 Vorlegegabel 1 Geschirr Eimer 
6 Teller 1 Suppenlöffel 1 Kehrblech und Handbesen  
6 Kuchenplatten 1 Saucenlöffel 1 Aschenbecher 
6 Suppenschüssel 1 Holzlöffel 1 Staubsauger 
6 Kompottschalen 3 Servierlöffel 1 Wäscheständer 
 1 Bratenwender  
4 Kunststoff Kinderplatte 1 Schneebesen  
4 Kunststoff Kinderbecher   
4 Kunststoff Kinderschüssel 1 Dosenöffner  
1 Kinderbesteck 1 Korkenzieher  
   (Messer, Gabel, Löffel) 1 Haushaltsschere  
 1 Käsehobel  
1 Stielpfanne 16cm   
1 Kochtopf 18 cm 1 Mikrowelle/Ofen Schale  
1 Kochtopf 20 cm 3 Schalen in verschiedenen Größen 
1 Kochtopf 22 cm 1 Kartoffelstampfer  
1 Backpfanne 28 cm 1 Reibe  
1 Bratentopf 1 Sieb  
1 Wok 1 Messbecher  
 1 Brot/Schneidebrett  
 3 Untersetzer  
   
Fehlt etwas in Ihrem Apartment? Wir vernehmen das gerne von Ihnen, damit wir das so 
bald wie möglich ersetzen können. 

 Wohnung für 6 Personen 

 

 

8 Biergläser 8 Löffel 1 Nespresso Kaffeeautomat 
8 Schnapsgläser 8 Gabel 1 Wasserkocher 
8 Weingläser 8 Messer 1 Brotkasten 
8 Longdrink Gläser 8 Teelöffel 1 Zitruspresse 
8 Teegläser 8 Gebäckgabeln 1 Teekanne 
8 Kaffeetassen & Untertassen  1 Toaster 
8 Milchbecher 1 Kartoffelschälmesser 2 Lagerbehälter 
 1 Brotmesser  
8 Frühstücksteller 1 Küchenmesser 1 Tablett 
8 Suppenteller 1 Vorlegegabel 1 Geschirr Eimer 
8 Teller 1 Suppenlöffel 1 Kehrblech und Handbesen  
8 Kuchenplatten 1 Saucenlöffel 1 Aschenbecher 
8 Suppenschüssel 1 Holzlöffel 1 Staubsauger 
8 Kompottschalen 3 Servierlöffel 1 Wäscheständer 
 1 Bratenwender  
4 Kunststoff Kinderplatte 1 Schneebesen  
4 Kunststoff Kinderbecher   
4 Kunststoff Kinderschüssel 1 Dosenöffner  
2 Kinderbesteck 1 Korkenzieher  
   (Messer, Gabel, Löffel) 1 Haushaltsschere  
 1 Käsehobel  
1 Stielpfanne 16cm   
1 Kochtopf 18 cm 1 Mikrowelle/Ofen Schale  
1 Kochtopf 20 cm 3 Schalen in verschiedenen Größen 
1 Kochtopf 22 cm 1 Kartoffelstampfer  
1 Backpfanne 28 cm 1 Reibe  
1 Bratentopf 1 Sieb  
1 Wok 1 Messbecher  
 1 Brot/Schneidebrett  
 3 Untersetzer  
   
Fehlt etwas in Ihrem Apartment? Wir vernehmen das gerne von Ihnen, damit wir das 
so bald wie möglich ersetzen können. 

 

 

 


