Welkom in ons appartement
Dit appartement is privéeigendom en wordt verhuurd via WestCord Strandhotel Seeduyn. Wij hebben er
alles aan gedaan om ons appartement voor een prettig verblijf voor u in te richten. Als u iets niet in orde
aantreft of eventueel schade veroorzaakt, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan de receptie door te
geven. Die kan er dan voor zorgen dat dit zo snel mogelijk wordt hersteld.
Het Strandhotel Seeduyn bestaat sinds 1987 en is bouwtechnisch voor recreatief gebruik geschikt gemaakt.
Hierbij is met name de geluidsisolatie minder dan in hedendaagse appartementencomplexen voor
permanente bewoning. Om deze reden hebben wij afgesproken dat het tussen 22.00 uur ’s avonds en
08.00 uur ’s morgens niet is toegestaan geluidsoverlast te veroorzaken, zowel binnen het appartement als
op de balkons/terrassen.
In verband met brandgevaar en reukoverlast is het verboden op de balkons of begane grond/terrassen te
barbecuen dan wel open vuur te maken.
Ter voorkoming van overlast verzoeken wij u dekens, lakens, kleden etc. niet uit te kloppen buiten het
eigen balkon/terras. Eventueel opgehoopt zand/stof/sigarettenpeuken e.d. mogen niet naar de afvoer op
het balkon worden geveegd omdat dit dan rechtstreeks op de lager gelegen terrassen/balkons terecht

komt.
Wasgoed ophangen op de balkons en terrassen dat van buitenaf zichtbaar is, doet afbreuk aan de
uitstraling van ons appartementencomplex en het vakantiegevoel. Daarom zien wij dit liever niet.
Het voederen van vogels vanuit de appartementen veroorzaakt overlast, terwijl voedselresten door de
vogels worden verspreid over het terrein. Hierdoor neemt de kans op ratten ernstig toe. Ook treedt
gewenning op bij de vogels die brutaal genoeg worden en in een onbewaakt ogenblik het appartement
binnendringen. Dus s.v.p. niet voeren, hoe leuk dit ook lijkt.

Fietsen, kinderwagens e.d. kunt u stallen in de daarvoor bestemde ruimtes; niet in de gemeenschappelijke
ruimten. Wij maken vanzelfsprekend een uitzondering voor rolstoelen e.d. ten behoeve van gehandicapten.
Hangt u a.u.b. wasgoed, (bad)kleding of handdoeken e.d. niet buiten het appartement op, zeker niet over
de balustrades binnenin het gebouw.
In het hele gebouw geldt een rookverbod. Het verdient voorkeur de rookplekken buiten het gebouw te
gebruiken. Bij het eventueel roken op de balkons of begane grond/terrassen wordt u verzocht rekening te
houden met andere gebruikers van de appartementen.

