
Huisregels KWT Lodge 

* De gezamenlijke ruimte is geopend vanaf het ontbijt tot 23:00 uur 
in de avond. Daarna willen wij u verzoeken om de gezamenlijke ruimte 
te verlaten. Zelf meegebrachte drankjes zijn niet toegestaan in de 
gezamenlijke ruimte.

* Het ontbijt wordt geserveerd van 8:00 uur tot 9:30 uur. Het is niet 
toegestaan om tijdens het ontbijt broodjes klaar te maken om mee te 
nemen.

* De drankjes van de honesty bar worden op de laatste avond van uw 
verblijf contant afgerekend. Wij vertrouwen erop dat iedereen naar 
eerlijkheid de honesty bar zal gebruiken.

* In Oostenrijk is het verplicht om afval te scheiden. Dit 
verwachten wij uiteraard ook van onze gasten. In de gezamenlijke 
keuken vind je diverse afvalbakken en een houten kratje voor het 
glas. Papier |Bio |Blik (alles met folie) & Plastic |Glas |Karton.

* Als u gebruik wilt maken van de gezamenlijke keuken, dan is dit 
natuurlijk mogelijk. Na afloop dient u de keuken schoon achter te 
laten (de vuile afwas in de afwasmachine en deze laten draaien, de 
schone afwas opruimen en het kookeiland even afnemen). Mocht de 
afwasmachine vol zitten, dan zal de afwas met de hand gedaan moeten 
worden. Bij vertrek graag alle etenswaren uit de koelkast meenemen 
of weggooien.

* De kamers worden niet dagelijks schoongemaakt zoals in een hotel. 
Mocht u schone handdoeken willen of iets anders, laat het ons dan 
weten.

* De sauna kan vanaf 10 uur tot 21 uur gebruikt worden. U kunt de 
sauna reserveren via het zwarte krijtbord naast de deur van de 
sauna. De gebruikte handdoeken graag deponeren in de daarvoor 
bestemde wasmand.

* Ski’s en skischoenen zijn alleen toegestaan in de skikelder. Graag 
uw wandelschoenen in de skikelder uittrekken.

* Uitchecken kan vanaf 7:30 uur tot 10 uur.

* Het betreden van de kinderspeelruimte is op eigen risico. Kinderen 
onder de 4 jaar zijn alleen toegestaan met een begeleider van 
minimaal 18 jaar oud.


