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Huisregels B&B Bavelse Hoeve 
1. Bij het reserveren van een bezoek aan onze B&B, verklaart u bekend en akkoord 

te zijn met onze huisregels. 

 
2. Gebruik van alle voorzieningen, zoals deze aangeboden worden door B&B Bavelse 

Hoeve, geschiedt geheel op uw eigen risico. 
 

3. B&B Bavelse Hoeve en haar gastvrouw/gastheer, stellen alles in het werk om u 

en uw medegasten van een prettig en aangenaam verblijf te voorzien. Daarom 
hebben wij hier een aantal huisregels opgesteld, die voor ons als vanzelfsprekend 

gelden, maar die wij toch graag met onze gasten delen. 
 

4. Alle aanwijzingen van de gastvrouw/gastheer, die verband houden met de 
huisregels, moeten direct worden opgevolgd.  
Geweld gericht tegen de gastvrouw/gastheer of dreiging met geweld of anderszins 

intimiderend gedrag wordt niet getolereerd en leidt direct tot ontzegging van de 
toegang tot de accommodatie, dan wel uitzetting uit de accommodatie. Dit altijd 

gevolgd door aangifte bij de politie. 
 

5. Wij gaan respectvol met elkaar om en verwachten dat u ons en onze faciliteiten 
respectvol behandelt. Daarbij hoort respect in woord en gebaar. Het is verboden 
aanwezigen seksueel of anderszins te intimideren of anderszins tot overlast te 

zijn. Van 23:00 uur tot 07:00 uur dient eenieder in onze B&B stil te zijn. Houdt u 
in de centrale ruimte sowieso rekening met uw medegasten. 

 
6. Binnen onze gehele accommodatie (dus ook op de kamers en badkamers) en op de 

publieke buiten terrassen boven en beneden is het verboden te roken. Roken is 

alleen toegestaan bij de “peukenbak” links van de zwarte bankjes op het erf. 
 

7. Het nuttigen van alcoholische drank is met mate toegestaan. Aangezien 
gezelligheid en dronkenschap meestal niet samengaan, verzoeken wij u het 

drankgebruik te matigen. Bij vermoeden van dronkenschap, zal verder 
drankgebruik verboden worden en bij overlast gevend gedrag kunnen de 
gastvrouw/gastheer u verzoeken B&B Bavelse Hoeve per direct te verlaten. 

 
8. Het bezit, gebruik of handel in drugs en of wapens is verboden. Hieronder vallen 

ook drugs en wapens welke bij wet mogelijk niet verboden zijn. Ook het gebruik 
van slagroompatronen/lachgas valt hieronder. Bij constatering van 

overschrijding van deze regel wordt u direct gesommeerd B&B Bavelse Hoeve te 
verlaten en zal altijd aangifte gedaan worden bij de politie. 

 

 



Bed and Breakfast 

 Bavelse Hoeve 

 

 
Bavelse Hoeve BV – Gilzeweg 26 4854SG Bavel – Telefoon: +31629370075 – eMail: BenB@BavelseHoeve.nl 

IBAN: NL28RABO0328738468 – BTW: NL858590864B01 – KvK: 71129804 

Huisregels B&B Bavelse Hoeve 
9. Het is verboden om vanuit onze accommodatie handel te drijven en of te helen. 

Zoals het ook verboden is om in onze accommodatie bedrijfsmatige dan wel 

beroepsmatige activiteiten te bezigen. 
 

10. Het is niet toegestaan bezoek te ontvangen gedurende uw verblijf in B&B Bavelse 
Hoeve. Het is ook niet toegestaan om met meer dan het in de reservering 
overeengekomen aantal personen op een kamer te verblijven, te overnachten of 

gebruik te maken van onze Wellness voorzieningen. 
 

11. Van vernieling en of diefstal zal direct aangifte worden gedaan bij de politie. 
 

12. B&B Bavelse Hoeve maakt gebruik van cameratoezicht voor uw en onze 
veiligheid. Het cameratoezicht voldoet aan alle eisen van de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Bovendien dient eenieder bij aankomst een geldig 

identiteitsbewijs te kunnen overleggen, alvorens toegang tot de B&B kan worden 
verleend. 

 
13. De gastvrouw/gastheer aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien 

van schade aan personen en of goederen. Betreden en verblijf in de B&B, 
geschiedt geheel op eigen risico. 

 

14. Indien u zich niet kunt vinden in of houdt aan bovenstaande huisregels, 
behouden gastvrouw/gastheer zich het recht voor om u de toegang tot de 

accommodatie te ontzeggen, dan wel u uit te zetten uit de accommodatie. Voor 
nu en in de toekomst. Dit altijd gevolgd door aangifte bij de politie. 

 

15. Gebruik van onze parkeerplaats is gratis en geschiedt geheel op eigen risico. 
 

16. B&B Bavelse Hoeve beschikt over een afsluitbare fietsenstalling. Gebruik van de 
fietsenstalling is gratis en geschiedt geheel op eigen risico. 

 

 

Wij wensen u een ontspannen en aangenaam verblijf toe, 

 

B&B de Bavelse Hoeve  

Sandra & Theo. 

 


