
Házirend

Üdvözöljük kedves vendégeinket a Familienhausban!

Reméljük, hogy ebben a házban pihenésre és békére találnak.

A házat kizárólag a „Familienhaus e.V.” közhasznú egyesület anyagi támogatása által 
tudjuk fenntartani. Külön köszönet illeti az itt dolgozókat, akik a mindennapi segítő 
munkát végzik.

Öröm számunkra, hogy a klinikai tartózkodás nehéz napjaiban ezeket a szobákat fel 
tudjuk ajánlani Önöknek.

Annak érdekében, hogy minden vendégünk jól érezhesse itt magát, kérjük az alábbi 
házirend megtartását.

1. Kérjük, hogy ittlétük alatt tartsák rendben szobájukat. Az erre a célra szolgáló 
eszközöket a folyosóról nyíló takarítószobában találják.

A távozáskor esedékes végső takarítás terhét 16 € fizetése ellenében tudjuk 
átvállalni.

Kérjük,  hogy az  elutazás  napján a  szobát  10:30-ig  hagyják el.  Csomagjaikat 
szívesen megőrizzük máshol.



2. A  papír,  üveg,  ételmaradék  és  egyéb  hulladék  számára  elkülönített  tárolók 
állnak rendelkezésre.  Kérjük,  ennek megfelelően válogassák szét a szemetet 
minden esetben, máskülönben a szemetet nem szállítják el.

3. Kérjük, hogy a konyhát tisztán, célszerű állapotban hagyják használat után;
azaz az evőeszközöket és edényeket tegyék a mosogatógépbe,
a fazekakat, nagyobb tálakat és serpenyőket kérjük, használat után 
azonnal  mosogassák el kézzel.

Ha az étel nyomot hagyna a mikrohullámú vagy a másik sütőben, kérjük azonnal 
letisztítani.

4. Kérjük, itt tartózkodásuk alatt az ágyneműt maguk cseréljék le. Húzzák le a 
használt paplanhuzatot, gombolják be a gombokat, húzzák be a cipzárakat és 
hozzák az ágyneműt a házgondnokságra. Helyette tisztát adunk Önöknek.

5. A ház nemdohányzó.

6. Az elkerülhetetlen javításokat vagy károsodásokat Frau Horstmann asszonynak 
jelentsék be.

7. Kérjük, 22 órától reggel 6 óráig tartsák tiszteletben az éjszakai nyugalom 
csendjét.

8. Ha a távozásuk hétvégére esne, kérjük, az anyagiakat még péntekig rendezzék.

9. Távozáskor teljesen kapcsolják ki a televíziót (ne hagyják „Stand by” állapotban 
sem). Kérjük, a beállított csatornákat ne módosítsák.

10. Kérjük, használat után tegyék lehetővé a fürdőszoba szellőzését (az ajtó és a 
belső szobaajtó nyitva hagyásával, jó idő esetén egy ablak „bukóra” nyitásával).

Köszönjük támogató megértésüket!

Irodánk elérhető napközben a 100-as belső szám hívásával.

Kellemes tartózkodást kívánunk Önöknek házunkban!


