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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.  

Geachte gast,

Hartelijk welkom in Vlierijck. Samen met ons team doen 
wij iedere dag ons best om uw verblijf zo aangenaam 
mogelijk te maken. 

De aankomende dagen kunt u genieten van de Vlieland-
se natuur, de mooie stranden en vooral de gezelligheid in 
ons pittoreske dorpje Oost-Vlieland.

Om uw verblijf zo comfortabel mogelijk te laten verlopen 
hebben wij voor u deze informatiemap samengesteld 
met daarin informatie over onze appartementen en onze 
diensten. Tevens staan hier verschillende bezienswaar-
digheden van het eiland in beschreven. Natuurlijk bent u 
ook altijd welkom aan de receptie voor vragen en leuke, 
inspirerende ideeën voor uw verblijf.

Indien u vragen heeft of andere informatie wenst, aarzelt 
u dan niet om contact op te nemen met de receptie. De 
receptie is van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur bereik-
baar via 0562 453840. Daarbuiten zijn we in geval van 
nood telefonisch ook bereikbaar via 0562 453840. 

Wij wensen u een prettig verblijf toe en hopen u graag 
nog eens terug te zien. 

Team Vlierijck
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Inhoudsopgave

 ALGEMENE AFSPRAKEN

 ALGEMENE HOTELINFORMATIE

 ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

 INVENTARISLIJST

Klik op een van de onderdelen om direct naar de juiste 
pagina te gaan. 

Belangrijke telefoonnummers

 RECEPTIE
     - 0562 453840
     -  Buiten openingstijden in geval van nood: 
  0562 453840, toets daarna 1

 Huisarts/apotheek
     - 0562 451307

  Politie
     - Noodgevallen 112
     - Geen spoed, wel politie 0900-8844

 Brandweer
     - Noodgevallen 112

 Taxi
  - 0562-451222 
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Algemene afspraken

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste afspra-
ken die wij binnen Vlierijck hanteren. Wij vragen u deze 
afspraken te respecteren en te accepteren.

Algemene afspraken
 Wij vragen u de aanwijzingen die verband houden 

  met de huisregels of veiligheid gegeven door de  
  medewerkers van Vlierijck te volgen. 

 Bij brand dient u ten alle tijden de trap te gebruiken.
 Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand  

  en volg de instructies van onze medewerkers.
 Draai in geen geval de brandmelders van het plafond. 
 Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de  

  receptie. 
 Vlierijck is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal 

  van uw bezittingen. 
 Vlierijck is op geen enkele manier aansprakelijk voor 

  schade of vermissing van uw eigendommen, kost-
  baarheden of waardepapieren.

 De huurders zijn aansprakelijk voor aangebrachte   
  schade aan eigendommen van het hotel. Hier  
  vallen geen kleinigheden onder, zoals bijvoorbeeld
  een gebroken glas. Wij verzoeken u dit wel te  
  melden, zodat het vervangen kan worden.

Het is niet toegestaan om
 Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uit-  

  gangen.
 Eigendommen van het hotel moedwillig te beschadi-

  gen. Is dit wel het geval dan kan Vlierijck de schuldi-
  ge aansprakelijk stellen voor de reparatie- en/of  
  vernieuwingskosten.

 Tussen 20:00 uur en 09:00 uur geluidsoverlast te  
  veroorzaken.

 Verdovende middelen te gebruiken, te verhandelen of  
  bij zich te hebben in het complex. 

 Te roken in het appartement. Indien wij constateren  
  dat er toch gerookt is in het appartement dan zijn wij  
  genoodzaakt om € 200,- reinigingskosten in rekening  
  te brengen.
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Algemene hotelinformatie 

 AED
Bij de receptie is een AED beschikbaar. Bel 112 bij nood-
gevallen en vraag een medewerker van Vlierijck om de 
AED.

 BABYPAKKET
Indien u een babypakket in uw appartement wenst, kunt 
u dit voor 17.00 uur aangeven bij de receptie. Wij zullen 
het babypakket voor u klaarzetten in het appartement. 
Dit pakket bestaat uit een babybedje, aankleedkussen en 
een kinderstoel. De kosten van een babypakket 
bedragen € 25,- per verblijf.

 BABYFOON/ OPPASSERVICE
Vlierijck is een groot gebouw, hierdoor kunnen wij de 
kwaliteit van de babyfoon niet waarborgen. Wij adviseren 
u daarom gebruik te maken van de app ‘’babyfoon 3G’’. 
Deze app kunt u gebruiken op vrijwel alle moderne tele-
foons en tablets. Er zijn wel eenmalige kosten verbonden 
aan het installeren van de app. De app vergt 2 toestellen. 
Een toestel blijft in de kinderkamer, terwijl het andere toe-
stel bij u blijft. De setup duurt slechts 30 seconden. Voor 
meer informatie verwijzen wij u door naar http://www.ba-
bymonitor3g.com.

Tevens kunt u gebruik maken van onze oppasservice. 
Denkt u bijvoorbeeld aan een uitgebreid diner bij Restau-
rant Zuiver wanneer de kinderen al liggen te slapen, of 
met uw partner lekker even de sauna in. Wanneer u ge-
bruik wilt maken van deze service, kunt u dit voor 12.00 
uur aangeven bij de receptie. Zij kunnen u ook informe-
ren over de kosten voor de oppasservice. 

 BAGAGE
Het is mogelijk om uw bagage bij de receptie in de hal 
achter te laten. Er is geen toezicht op de bagage en het 
is geheel op eigen risico.

 BETALINGSPROCEDURE
De kosten van uw verblijf in Vlierijck dient u bij incheck te 
voldoen. Dit kan met contant geld, pin, Eurocard/Master-
card, American Express of Visa.

http://www.babymonitor3g.com
http://www.babymonitor3g.com
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 BIJ BRAND, VEILIGHEID EN CALAMITEITEN
Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Bij brand, on-
veilige situaties en calamiteiten kunt u contact opnemen 
met de receptie via 0562 453 840. 
     - Blijf in alle gevallen kalm.
     - Bij brand dient u ten alle tijden de trap te gebruiken 
  in plaats van de lift. 
     - De vluchtwegen staan aangegeven in het vlucht-  
  plan. Deze is bevestigd aan de binnenzijde van uw  
  voordeur. 
     - Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het   
  pand via de nooduitgangen en meldt u zich op de  
  verzamelplaats aan de Burgemeester Rablaan, de  
  straat schuin tegenover de ingang van Vlierijck. 

 BRANDMELDERS
In elk appartement hangen brandmelders. Deze zijn zeer 
gevoelig voor rook- en stoomontwikkeling. Om “onechte” 
alarmmeldingen te voorkomen verzoeken wij u vriendelijk 
de afzuig-kap van de keuken aan te zetten indien u een 
maaltijd bereidt. Wanneer de brandmelder onverhoopt 
toch afgaat, draai dan in geen geval de brandmelder 
van het plafond. Dit veroorzaakt storingen in het brand-
meldsysteem. Binnen enkele minuten zal er een mede-
werker ter plaatse zijn.

 BUITENDEUREN
Om tussen 23.00 uur en 08.00 uur het gebouw binnen 
te komen dient u uw kamersleutel voor de daarvoor be-
stemde kastjes naast de deuren te houden.

 COMBIMAGNETRON/OVEN
Op de voorzijde van de combinatie magnetron/oven 
staan de diverse functies in symbolen aangegeven. De 
standaard gebruikersinstelling van de combinatie mag-
netron/oven is de magnetron functie. Voor de overige 
functies dient u een keuze te maken. De ovenfunctie kent 
een voorverwarm tijd en een baktijd. Nadat de baktijd is 
verstreken schakelt de oven zich automatisch uit.

     LET OP: Bij het verlengen van uw baktijd of het  
  opnieuw inschakelen van de oven dient u eerst op-
  nieuw de ovenfunctie te selecteren. Als dit niet  
  gebeurt zal automatisch de magnetronfunctie in  
  werking worden gezet, dit kan leiden tot ongewenste 
  oververhitting of verbranding van uw gerecht, waar-
  door de brandmelders in de keuken kunnen afgaan. 
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 DAG GEBRUIK 
Op de dag van vertrek dient u uiterlijk om 10.30 uur uw 
appartement te verlaten. Mocht u langer in uw apparte-
ment willen verblijven op de dag van vertrek, dan is dat 
mogelijk op basis van beschikbaarheid. Dit kunt u op de 
dag van vertrek tussen 09.00 uur en 10.00 uur aanvra-
gen bij de receptie. De kosten voor dag gebruik van uw 
appartement bedragen €30,-.
 

 EVACUATIE
In geval van nood is het mogelijk dat alle gasten van 
Vlierijck geëvacueerd moeten worden. Volg tijdens de 
evacuatie de instructies van de medewerkers en/of de 
brandweer op. De verzamelplaats bij calamiteiten is de 
Burgemeester Rablaan, de straat schuintegenover de in-
gang van Vlierijck.

 FIETSENSTALLING
Via de zijstraat (Duinweg) naast Vlierijck komt u in onze 
overdekte fietsenstalling, deze bevindt zich onder het 
hoofdgebouw. Met uw kamersleutel krijgt u toegang tot 
het hoofdgebouw.

Let op: in verband met brandgevaar mogen batterijen 
van electrische fietsen niet in het appartement opgeladen 
worden, maar enkel bij het oplaadpunt in de fietsenkel-
der.

 FITNESS
De fitnessruimte is dagelijks toegankelijk met uw kamer-
sleutel van 08.00 uur tot 19.30 uur. De fitnessruimte is in 
verband met yoga groepslessen die gegeven worden niet 
altijd beschikbaar. 

Voor meer informatie over deze yogalessen of inschrijven 
voor een van de groepslessen kunt u terecht bij Yoga van 
EilandService, 06 52606092.
     
 NB. Kinderen onder 16 jaar alleen onder begeleiding 
 van een volwassene.

 GEVONDEN VOORWERPEN
Indien u iets gevonden of verloren heeft dan verzoeken 
wij u vriendelijk dit af te geven of te melden bij de recep-
tie. Wij bewaren alle voorwerpen drie maanden.
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 HOUSEKEEPING
Na elke tweede nacht van uw verblijf wordt uw apparte-
ment voorzien van schone handdoeken. In verband met 
de zorg voor het milieu worden alleen handdoeken die 
op de grond liggen vervangen. Als u een extra handdoe-
kenset wilt, kunt u dit aanvragen bij de receptie. Hiervoor 
wordt een kleine vergoeding berekend. Voor alle overige 
zaken betreffende de housekeeping kunt u terecht bij de 
receptie. 

 HUISDIEREN
Op Vlieland mag uw hond het gehele jaar loslopen op het 
strand. In het dorp moeten honden aangelijnd zijn.  
Tijdens het broedseizoen geldt dit ook in de duinen ter 
bescherming van de broedende dieren en jongen.  
Let op: dit wordt aangegeven via borden langs de weg. 

In het dorp, op de dijk en op de openbare weg dient u de 
uitwerpselen van uw hond op te ruimen. Verspreid over 
het eiland vindt u hiervoor prullenbakken met gratis hon-
denpoep zakjes van Belloo. Voor het verblijf van huisdie-
ren worden extra kosten in rekening gebracht, voor meer 
informatie kunt u terecht bij de receptie.

 HUISHOUDELIJKE DIENST
Vlierijck heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Daar-
om willen wij u vragen om uw afval zo veel mogelijk te 
scheiden.
     - Aan de zijkant van het hotel, in de zijstraat (Duin-
  weg), staan afvalcontainers waar u  gebruik van   
  kunt maken. U loopt de voordeur uit en gaat 2 keer  
  linksaf. Wij verzoeken u vriendelijk alleen gesloten  
  zakken te deponeren.
     - De glasbak bevindt zich aan de overkant van de   
  weg, recht tegenover Vlierijck.
     - Oud papier mag u in het appartement laten liggen. 

 IN- EN UITCHECKEN
U kunt inchecken vanaf 15.30 uur. Mocht uw apparte-
ment eerder gereed zijn dan is het uiteraard mogelijk om 
eerder in te checken. We vragen u vriendelijk om op de 
dag van vertrek uw appartement uiterlijk om 10.30 uur te 
verlaten. Na 10.30 uur wordt uw sleutel automatisch ge-
deactiveerd. 
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 INTERNET
Het gehele gebouw is voorzien van gratis WiFi. U kunt 
verbinding maken met een van onze verbindingen: Vlie-
rijck (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc.). Deze verbindingen 
zijn toegankelijk zonder wachtwoord. 

 INVENTARIS
Achterin de informatiemap vindt u een volledige keuken 
inventarislijst. Wanneer er iets ontbreekt of defect is in 
uw appartement, vernemen wij dit graag van u. Wij zor-
gen dan dat het desbetreffende artikel vervangen wordt. 
Wanneer u met familie/vrienden en/of collega’s meerdere 
appartementen huurt, verzoeken wij u de inventaris in het 
juiste appartement terug te plaatsen.

 KAMERSLEUTEL
Bij incheck ontvangt u twee sleutelkaarten. Deze funge-
ren als kamersleutels en voor de bediening van de elek-
triciteit in het appartement. Bij vertrek dient u de kaarten 
weer in te leveren. 

 KERAMISCHE KOOKPLAAT
Deze kookplaat kan vergrendeld zijn met een kinderslot. 
Voor het gebruiken van de kook-plaat, dient u uw vinger 
enkele seconden op de sleutel te plaatsen. Nadat u 2x 
een piep heeft gehoord zal het rode lichtje doven, waar-
na u de kookplaat kunt gebruiken. Om de kookplaat aan 
te zetten, drukt u vervolgens op het aan/uit icoontje, en 
drukt u op het “plusje” van de gewenste plaats op de 
kookplaat. 

 KINDERSPEELHOEK
Beneden in het hoofdgebouw bevindt zich een kinder-
speelkamer met een sjoelbak, een ping-pongtafel, een 
tekentafel, een speeltoestel, een groot schoolbord en 
Jenga. Uw kinderen mogen hier gratis gebruik van ma-
ken. Er is geen toezicht in de speelhoek; spelen is op ei-
gen risico. 

 NOODUITGANGEN
De nooduitgangen op iedere etage zijn permanent ver-
licht en worden duidelijk aangegeven, u vindt hier tevens 
noodtrappen en vluchtschema’s. Tevens is het vluchtplan 
te vinden op de binnenzijde van uw voordeur. 
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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.  

 NOODKAST
De noodkast is de linker blauwe kast in de gang rechts 
van de receptie. In deze kast vindt u verschillende “nood” 
goederen. Heeft uw kind bijvoorbeeld ’s nachts in bed 
geplast, dan kunt u uit deze kast een nieuwe set linnen-
goed halen.De kast bevindt zich rechts van de receptie. 

Onderstaande goederen bevinden zich onder andere in 
de kast:
     - Een set linnengoed
     - Twee sets handdoeken
     - Verbandtrommel
     - Maandverband, etc.

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij de receptie de volgende 
dag aan te geven dat u gebruik heeft gemaakt van de 
noodkast? Dan kunnen wij de goederen aanvullen voor 
een volgend ‘nood-geval’.

 ONTBIJT
Restaurant Zuiver serveert elke dag tussen 8:30 en 
10:30 een uitgebreid ontbijtbuffet. Vraag bij de receptie 
voor prijzen en meer informatie.

Indien u gebruik wilt maken van het ontbijtbuffet kunt u 
dit tot 17:00 de dag van tevoren reserveren bij de recep-
tie.

 OPMERKINGEN EN KLACHTEN
Ons team staat dagelijks klaar om uw verblijf zo prettig 
mogelijk te laten verlopen! Mocht er toch iets niet naar 
wens zijn, dan kunt u dit melden bij de receptie. Wij zul-
len er alles aan doen om het probleem voor u op te los-
sen en u zo goed mogelijk te helpen. 

 RECEPTIE
De receptie is dagelijks geopend van 09:00 tot 12:00 uur 
en van 13:00 tot 17:00 uur.  Als u de receptie wilt spreken 
kunt u hen bereiken via telefoonnummer 0562 453840. 
Buiten openingstijden kunt u ons in geval van nood ook 
bereiken via 0562 453840.

Ook kunt u ons bereiken via Whatsapp, op telefoonnum-
mer 06 23415086. Wij beantwoorden onze berichten via 
Whatsapp van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 13:30 uur 
tot 17:00 uur vrij vlot. Appt u ons buiten deze tijden, dan 
kan het iets langer duren voordat u een reactie ontvangt.
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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.  

© Jannie Post | Buro Jip
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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.  

 RESTAURANT ZUIVER
Restaurant Zuiver serveert een vijfgangen-verrassings-
diner, met eventueel een bijpassend wijnarrangement. 
Kijk voor actuele prijzen en openingstijden op wwwzui-
ver-vlieland.nl. Om teleurstellingen te voorkomen raden 
wij u aan tijdig te reserveren via de website.

 VAATWASSER
Wij vragen u vriendelijk om voor vertrek de vaatwasser in 
te ruimen en aan te zetten.

 VERBANDTROMMEL
Ieder appartement is voorzien van een verbandtrommel. 
Deze vindt u in het kastje gemarkeerd met een kruis in 
de keuken. Mocht u hier iets uit gebruiken laat u het ons 
dan weten, dan kunnen wij het aanvullen voor de volgen-
de gasten. Bij de receptie en in restaurant Zuiver kunt u 
ook terecht voor kleine verbandmiddelen en pleisters.

 VERLICHTING IN HET APPARTEMENT
In uw appartement zijn het licht en de stopcontacten ge-
koppeld aan de sleutelkaartlezer die vlakbij de voordeur 
van het appartement is geplaatst. U dient hier uw kamer-
sleutel in te doen om de verlichting en stroompunten te 
kunnen gebruiken, dit in het kader van duurzaamheid. 
Zodra u uw kamersleutel er uithaalt gaat na een aantal 
minuten het licht uit. 

 VERWARMING  
Al onze appartementen zijn voorzien van vloerverwar-
ming. De temperatuur in het gebouw is centraal gere-
geld, echter kunt u de temperatuur in uw appartement 
met enkele graden beïnvloeden. In de woonkamer hangt 
een thermostaat met een blauwe zijde (koud) en een 
rode zijde (warm). Wanneer de wijzer omhoog staat, 
staat de vloerverwarming ingesteld op de neutrale stand. 
Door de schijf naar links te draaien, zet u de vloerverwar-
ming uit. Wanneer u de wijzer naar de rode kant schuift, 
zal de temperatuur met enkele graden stijgen. Het kan 
even duren voordat de verandering in temperatuur merk-
baar wordt.  
 

 WASSERETTE
Op de onderste etage van ons bijgebouw “Klein Vlierijck” 
is een gastenwasserette aanwezig. Hier kunt u gratis ge-
bruik maken van een van onze wasmachines. Vergeet 
niet om uw eigen waspoeder mee te nemen.
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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.  

 WIJN OP DE KAMER
‘Er is altijd tijd voor een glas wijn’. Wij brengen tijdens 
openingstijden van de receptie graag een fles wijn naar 
uw appartement. U heeft de keuze uit rood, wit of rosé. 
Ook bieden wij een heerlijke sprankelende Prosecco of 
een gekoelde champagne aan. Neemt u contact op met 
de receptie voor de mogelijkheden.

 ZWEMBAD
Ons verwarmde binnenzwembad is van dinsdag t/m zon-
dag geopend van 08.00 uur tot 19.30 uur. Op maanda-
gen is het binnenzwembad geopend van 12.00 uur tot 
19.30 uur. In het zwembad is geen toezicht. Dit betekent 
dat zwemmen geheel op eigen risico is. 
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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.  

© Marjet van Veelen | www.zomerfotograaf.nl
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Het is mogelijk om bij Hotel Appartementen Vlierijck een optionele reservering te plaatsen. Een 
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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 nuttige informatie

 ARTS/APOTHEEK
Indien u een arts of medicijnen nodig heeft, dan kunt u 
contact opnemen met onze (apotheekhoudende) huisart-
senpraktijk: 0562 451307 (altijd bereikbaar).

Voor het maken van een afspraak dient u voor 10.30 uur 
te bellen naar 0562 451307. Wanneer u een automa-
tisch antwoordapparaat krijgt, kunt u een 1 intoetsen bij 
spoedgevallen. Er is altijd een van de huisartsen aanwe-
zig. Het adres is Molenglop 6, de tweede straat aan de 
linkerkant van de Willem de Vlaminghweg.

 BOOT
Voor informatie over de boottijden van Rederij Doeksen 
verwijzen wij u door naar www.rederij-doeksen.nl of naar 
het loket in de veerboot terminal. Deze is alleen geopend 
bij vertrek en aankomst van de veerboot. Uiteraard hel-
pen wij u graag bij het boeken of wijzigen van uw heen- 
of terugreis.

 BUS
Er is een buslijndienst op Vlieland. Er is een dienst-rege-
ling beschikbaar bij de receptie. De dichtstbijzijnde halte 
is op het veerplein nabij de aanlegsteiger van de snel-
dienst. 

 FIETSVERHUUR
Uw fietsen kunt u reserveren bij de receptie. U ontvangt 
tevens een mooi zadel hoesje van Vlierijck om uw fiets 
gemakkelijk te herkennen. De fietsen worden op uw ap-
partement bijgeboekt en kunt u bij vertrek afrekenen. 
Voor de actuele prijzen van het huren van fietsen kunt u 
terecht bij de receptie. 

 PINAUTOMATEN
Op Vlieland zijn twee pinautomaten, namelijk: 
     - Rabobank automaat, Boerenglop 4
     - ING automaat, Dorpsstraat 120. 

http://www.rederij-doeksen.nl
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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.  

 POLITIE
Voor noodgevallen kunt u bellen met 112. Voor minder 
dringende zaken kunt u contact opnemen met de politie 
via 0900-8844. 

Het politiebureau is gevestigd naast de brede school ‘’de 
Jutter’’ op Lutinelaan 5 en is van maandag tot en met vrij-
dag geopend van 14.00 uur tot 15.00 uur. In de zomer-
vakantie is het bureau geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 
17.00 uur. 

 SUPERMARKT
In onze gezellige Dorpsstraat zijn twee supermarkten ge-
vestigd, namelijk:
     - De Spar, Dorpsstraat 38
     - Poiesz, Dorpsstraat 108

  TAXI
Taxi Zeelen is bereikbaar via telefoonnummer 0562 
451222.
 

tel://0562 45 12 22. 
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Inventarislijst

6-persoonsappartement  
 

8 bierglazen 8 lepels 1 broodtrommel 
8 borrelglazen 8 vorken 1 Nespresso apparaat 
8 wijnglazen 8 messen 1 waterkoker 
8 longdrink glazen 8 theelepels 1 citruspers 
8 thee glazen 8 gebaksvorkjes 1 theepot 
8 koffiekoppen & -schotels  2 voorraadbussen 
8 melkbekers 1 aardappelschilmes 1 beleg stapel set (3-delig) 
 1 broodmes 1 dienblad 
8 ontbijtborden 1 koksmes  
8 diepe borden 1 vleesvork 1 afwasteil 
8 platte borden 1 soeplepel 1 stoffer & blik 
8 gebaksbordjes 1 sauslepel 1 asbak 
8 soepkoppen 1 houten pollepel 1 stofzuiger 
8 eierdopjes 3 opscheplepels 1 droogrek 
8 compote schaaltjes 1 bakspaan  
 1 garde  
4 plastic kinderbekers   
4 plastic kinderbordjes 1 blikopener  
4 plastic kinderbakjes 1 kelnersmes  
1 kinderbestek (lepel, mes, vork) 1 huishoudschaar  
 1 kaasschaaf  
1 steelpan 16cm   
1 kookpan 18 cm 1 magnetron/ovenschaal  
1 kookpan 20 cm 3 schalen diverse afmetingen   
1 kookpan 22 cm 1 aardappelstamper  
1 koekenpan 28 cm 1 rasp (3-delig)   
1 braadpan 1 vergiet  
1 wok 1 maatbeker  
 1 brood/snijplank  
 3 onderzetters  
   
Mist u iets in het appartement? Laat het ons weten, dan vullen wij dit zo snel mogelijk aan! 

 

 

4-persoonsappartement  
 

6 bierglazen 6 lepels 1 Nespresso apparaat 
6 borrelglazen 6 vorken 1 waterkoker 
6 wijnglazen 6 messen 1 citruspers 
6 longdrink glazen 6 theelepels 1 theepot 
6 thee glazen 6 gebaksvorkjes 1 voorraadbus 
6 koffiekoppen & -schotels  1 beleg stapel set (3-delig) 
6 melkbekers 1 aardappelschilmes 1 dienblad 
 1 broodmes  
6 ontbijtborden 1 koksmes 1 afwasteil 
6 diepe borden 1 vleesvork 1 stoffer & blik 
6 platte borden 1 soeplepel 1 asbak 
6 gebaksbordjes 1 sauslepel 1 stofzuiger 
6 soepkoppen 1 houten pollepel 1 droogrek 
6 eierdopjes 3 opscheplepels  
6 compote schaaltjes 1 bakspaan  
 1 garde  
4 plastic kinderbekers   
4 plastic kinderbordjes 1 blikopener  
4 plastic kinderbakjes 1 kelnersmes  
1 kinderbestek (lepel, mes, vork) 1 huishoudschaar  
 1 kaasschaaf  
1 steelpan 16cm   
1 kookpan 18 cm 1 magnetron/ovenschaal  
1 kookpan 20 cm 3 schalen diverse afmetingen  
1 kookpan 22 cm 1 aardappelstamper  
1 koekenpan 28 cm 1 rasp (3-delig)   
1 braadpan 1 vergiet  
1 wok 1 maatbeker  
 1 brood/snijplank  
 3 onderzetters  
   
Mist u iets in het appartement? Laat het ons weten, dan vullen wij dit zo snel mogelijk aan! 
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