
 

 

 

 

HÁZIREND 

 

Házirendünk célja, hogy a szükséges információk birtokában nyugodt, kellemes 

pihenést biztosítsunk és elkerüljük az esetleges félreértéseket. 

A HÁZIREND az apartman házban tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik. 

A foglalás igazolásánál feltételezhető, hogy Ön ismeri, és elfogadja a házirendet. A 

szálláshely igénybevétele előtt magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette 

és elfogadta a házirendben foglaltakat. 

 

A Harangvirág Apartman 6 fő elhelyezésére alkalmas. A szálláshely egyedisége a 

szolgáltatásaiban rejlik.  Az apartman olyan egyedi környezetben elhelyezkedő 

szálláshely, amely elsősorban a kisgyermekes családokra épít, biztosítva a szülők – 

elsősorban az anyák – számára a testi, lelki regenerálódást. 

 

Az apartman Debrecen külterületén található, festői környezetben, erdők által 

övezett lakóparkban található. A hely előnye, amely egyben egyedisége is, hogy a 

természethez közel, erdők környezetében, mégis lakott területen található. A 

lakóparkban játszótér, egy magánklínika, belső utak, parkok, szökőkút, mesterséges 

patak került kialakításra. 

 

A szálláshelyen a szobák nem rendelkeznek szobasötétítési lehetőséggel 

(nincs az ablakokon roló, reluxa, zsalu, sötétítőfüggöny stb.) 

 

A szálláshely egyedi szolgáltatása, hogy a szülés utáni, illetve egyéb életmódból adódó 

súlyfeleslegtől való megszabadulásban segít az anyáknak, családoknak. Ezt egyrészt 



 

 

az egyedi, személyes, testreszabott mozgással, másrészt a relaxációs és aromaterápiás 

lehetőségekkel biztosítja a szálláshely. A szálláshely egyedi koncepciója, hogy az 

anyák elkerüljék a szülés utáni depressziót, minél hamarabb regenerálódni tudjanak a 

terhesség után. Ennek keretében reggelente tornafoglakozások kerülnek 

megszervezésre. A szálláshelyet igénybe vevők reggel a napfelkeltével kelnek a 

környező erdőből hallatszódó madárcsicsergésre. A kialakított szolgáltatások 

elősegítése céljából nem kerül sötétítési lehetőség az ablakokra, így a természetese 

korai ébresztés biztosított a vendégek számára.  

 

Érkezés és elutazás: 

A szobák az érkezés napján 14 órától foglalhatók el, kérjük kedves vendégeinket, a 

szobákat elutazás napján 10 óráig elhagyni szíveskedjenek. Eltávozáskor és éjszakára 

kérjük a kapukat és az épület bejáratait kulcsra zárni! A szobák elhagyásakor az 

ablakok és ajtók zárására fokozottan ügyeljenek. A szálláshely végleges elhagyásakor 

a kulcsot le kell adnia szállásadó részére. A kulcsok esetleges elvesztése esetén a 

vendégek kötelesek azt haladéktalanul jelezni és annak árát, illetve a zárcserét a 

szállásadónak megtéríteni. 

A megadott érkezési és elutazási időpontban a szálláshely üzemeltető 

képviselője jelen van minden esetben. Elérhetőségei: 

Radványi-Posta Ágnes 06/30 433 4195, sexofit@gmail.com 

A vendég köteles a tulajdonosnak vagy megbízottjának az adatfelvétel miatt a 

személyes dokumentumait (útlevél vagy személyi igazolvány) 

megmutatni  adatfelvétel céljából. 

A vendég tartózkodása ellenértékét legkésőbb végleges távozása előtt köteles a 

foglalási visszaigazolásban meghatározott módon kiegyenlíteni, ha ez korábban nem 

történt meg. 

A teljes részvételi díj alatt az előre lefoglalt napok mennyisége értendő, abban az 

esetben ha úgy döntenek, hogy az itt tartózkodást előbb szakítják meg, egyeztetés 

követően áll módunkban a pénzt visszatéríteni. 



 

 

A vendégek számára 24 órás telefonos ügyelet áll rendelkezésre. Az ügyeleti 

telefonon szükséges jelezni, amennyiben bármilyen igény, probléma, meghibásodás 

stb. lépne fel.  

Ügyeleti telefonszámok: 

Radványi-Posta Ágnes 

Mester-Kiss Gabriella Brigitta 

 0630/433 4195 

 0670/ 337 0340 

 0670/ 330 9871 

 

Szálláshelyen elérhető szolgáltatások: 

A szálláshelyen található sportszoba, amelyet a vendégek az itt tartózkodás ideje alatt 

korlátlanul használhatnak. A sportszobába szervezett sportfoglalkozásokra is sor 

kerül. Ezekről a bejárati ajtónál elhelyezett információs anyagokból 

informálódhatnak. 

A szálláshelyen játszószoba került kialakításra, relaxációs fotellel, aromaterápiás 

berendezéssel és olvasósarokkal, amelyet a vendégek az itt tartózkodás ideje alatt 

korlátlanul használhatnak. 

 

Takarítás: 

Egy hétnél hosszabb tartózkodás esetén takarítás a szálláshelyen hetente egyszer 

történik ágynemű cserével és törölköző cserével. Napi takarításra nincs lehetőség. A 

szálláshelyen takarítószerek ész eszközök elérhetők. 

 

Berendezés: 

Kérjük a szálláshely épületeit, eszközeit rendeltetésszerűen használni, a tűz- és 

baleset-védelmi szabályokat betartani. A házban található berendezési tárgyakat csak 

a szállásadó előzetes hozzájárulásával lehet átrendezni. 

A szállásadó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó 

esetleges anyagi károkért vagy balesetekért. 



 

 

A benti berendezési tárgyakat (ágy, ágynemű, pléd, asztalok, székek, stb.) kérjük, ne 

vigyék ki a kertbe. 

A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles 

megtéríteni. 

 

Dohányzás: 

A szálláshelyen, 18 éven aluli vendégek szeszesitalt nem fogyaszthatnak, nem 

dohányozhatnak! Az épületben dohányozni, valamint füstölőt használni tilos! 1.A 

vendégházban tilos a dohányzás, az ingatlan területén csak az udvarban megengedett, 

a keletkező csikkeket kérjük az erre a célra fenntartott hamuzóba szíveskedjenek 

eldobni. 

 

Étkezés: 

A vendégház jól felszerelt konyhával rendelkezik, kérjük étkezésre ezt a helyiséget 

használni. Nyáron, jó időben a teraszon is lehetőség van az étkezésre.   Kérjük, a 

szobákban ne étkezzenek a hangyák megjelenése miatt. 

 

Értékek: 

A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer, telefon, 

laptop), valamint a ház előtt és a gépkocsibeállóban álló gépjárművek biztonságáért 

felelősséget nem vállalunk. A talált tárgyakat kérjük leadni a szálláshely vezetőjének. 

 

Állatok: 

A vendégházba háziállatot tilos bevinni a higiénia betarthatósága miatt. 

Megértésüket előre köszönjük! 

 

Látogatók fogadása: 

A vendégházat a megrendelésben szereplő számú vendég veheti igénybe. A 

szállásadó jogosult - előzetes bejelentés nélkül - ellenőrizni, hogy a szálláshelyen a 

fizetett létszámban tartózkodnak-e a vendégek. 



 

 

A vendégházban a vendégeknek a tulajdonossal történő egyeztetés után lehetőségük 

van látogatók fogadására, kizárólag a közösségi helyiségekben. A megbeszélt 

időponton túl maradó látogatóknak a mindenkori szállásdíjat számoljuk fel. 

 

Szemét elhelyezése: 

Kérjük, ügyeljenek a rendre és a tisztaságra. A háztartási szemét gyűjtése a konyhában 

és a szobákban található szemetesben lehetséges. Ha ezek megtelnének az Önök itt 

tartózkodása alatt kérjük, ürítsék ki azt a kertben található nagy kukák valamelyikébe, 

valamint az elutazáskor a konyhában ne hagyjanak mosatlan edényt, ill. szemetet.  

 

Parkolás: 

Kérjük, hogy autóikkal úgy parkoljanak le, hogy a lakópark többi lakóját ne 

korlátozzák a szabad mozgásban / parkolásban! 

 

Jakuzzi 

A teraszon található jakuzzi épségére és tisztaságára fokozottan szükséges figyelni. A 

jakuzziba semmilyen szemetet, ételt, italt tilos bedobni. A jakuzzit hetente egyszer 

vegyszerezzük. 

 

Kert: 

A kertet a házigazda gondozza. Kérjük, ügyeljenek a növények épségére. Mint 

minden háztartásban, a vendégházban is előfordulhat, hogy valami a vendégek 

hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet 

észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a 

szállásadónak haladéktalanul jelezni. Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a 

szállás vezetőjét azonnal tájékoztatni kell. 

 

Tűzrakás 

Tüzet rakni csak a kijelölt tűzrakó helyen lehet a mindenkori tűzvédelmi szabályok 

betartásával.  Megkérjük Önöket, hogy a tüzet ne hagyják őrizetlenül, és ha befejezték 



 

 

a tűzzel kapcsolatos tevékenységet, kérjük, győződjenek meg róla, hogy a tüzet 

valóban eloltották, 

 A vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, 

gumi) égetése szigorúan tilos 

 

Egyéb: 

A vendégek és a szomszédok és a lakópark nyugalmának biztosítása miatt, a 

vendégházban 22-08 óra között tilos hangoskodni, zenélni vagy hangos zenét 

hallgatni, zajjal, lármával járó tevékenységet folytatni.  

Az apartmanház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, 

viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, 

magánszféráját, zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások 

megfélemlítésére. 

A tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a botrányosan viselkedő, a házirendet be nem 

tartó vendégeket nem fogadja, illetve a vendégházból azonnal eltávolítja. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a tulajdonosnak nem áll módjában felelősséget vállalni és 

kártérítést fizetni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. 

természeti csapás, jégeső, tűz, áramszünet stb.). 

A szobákba tilos bevinni bárminemű gyúlékony anyagot, eszközt. 

A vendégházak területére nem vihetők be a hatályos jogszabályokban maró, 

gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok, a hatályos jogszabályokban 

tűzveszélyesnek és/vagy robbanás veszélyesnek minősített anyagok, tűzijáték, 

petárda, ezek alkatrészei, összetevői, hulladék, környezetre, egészségre ártalmas 

dolog pszichotrop anyag. 

Amennyiben elégedettek a szállás szolgáltatásaival, kérjük írjanak véleményt online. 

Bármilyen panaszt figyelembe veszünk, és megpróbáljuk megoldni, vagy hívjanak a 

következő telefonok valamelyikén : 

+36 30 433 4195 

Köszönjük megértésüket és Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk! 

  


