HUISREGELS / HOUSE RULES
HUISREGELS 3BE BACKPACKERS BED & BREAKFAST EINDHOVEN
HOUSE RULES 3BE BACKPACKERS BED & BREAKFAST EINDHOVEN
Beste gast, welkom in 3BE. Om uw verblijf en het verblijf van andere gasten zo prettig mogelijk
te maken zijn er binnen 3BE een aantal huisregels opgesteld. Iedereen die overnacht bij 3BE
wordt geacht op de hoogte te zijn van deze regels en ze na te leven. Het negeren van deze huisregels kan verwijdering van het hostel betekenen.
Dear guest, welcome at 3BE. To make your stay and the staying of the other guests as pleasant
as possible we made some rules. Everybody who stays at 3BE must be informed about our
rules. Everybody who disregard the rules can be removed from our hostel.
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De gehele Hostel is rookvrij met uitzondering van de patio.
It’s not allowed to smoke in the Hostel except in the Smoking area.
Het gebruik van drugs is verboden in de gehele Hostel.
It’s not allowed to use drugs in the Hostel.
Gelieve tussen 23:00 en 7:00 uur niet te veel lawaai te maken ivm. andere gasten.
Please don’t make to much noise between 23:00 and 7:00. Think about the other guests.
Bij onterecht gebruik van blusmiddelen wordt een bedrag van minimaal
€ 275,- in rekening gebracht.
For unjustified use of fire extinguishing we charge at least a fine of € 275,-.
Volg bij brand de vluchtroutes (bevinden zich op iedere kamer).
In case of fire follow the escape plan (in every room you find an escape plan).
Laat waardevolle spullen niet onbeheerd achter. 3BE is niet aansprakelijk
te stellen voor verlies of diefstal.
Don’t leave any valuable things behind you. 3BE is not responsible for any demage or loss.
Het meebrengen van eigen etenswaren en/of dranken is niet toegestaan.
Voor een drankje bent u van harte welkom aan de bar van 3BE of gebruik de automaat.
It’s not allowed to bring food or drinks to the Hostel. If you want do drink something your
welcome at the bar of 3BE or you can use our drink dispenser.
Respect voor personeel en gasten 3BE.
Respect the staff and guests of 3BE.

Wij danken u voor uw medewerking en wensen u een
prettig verblijf in ons Hostel
We thank you for your cooperation and wish you a
pleasant stay at our Hostel
Michel & Franklin 3BE Backpackers Bed & Breakfast Eindhoven

