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NORMES DE LA CASA
RECORDEU QUE ...
 Qualsevol import pendent relacionat amb l’estada cal pagar-lo a l’entrega de claus i en efectiu.
 La casa s’ ha llogat pel nº de persones i pels dies contractats.
 Qui signa el contracte és el responsable del comportament correcte dins i fora de la finca per part dels ocupants de la casa i
especialment dels menors.
 No està permès fer soroll a partir de les 23.00h. Cal respectar a la resta de veïns.
 Tots els exteriors són comunitaris.
 L’hora d’entrada és de “17.00 a 20.00h // L’hora de sortida és fins les 12.00h “
 La casa disposa d’ internet amb connexió via satèl·lit

ATENCIÓ!!!


Deixalla: NO disposem de contenidors de deixalles, per raons d’higiene cal que us emporteu les vostres
escombraries. Trobareu contenidors a:
 Direcció Banyoles: a l’entrada de Crespià, darrera els senyals
 Direcció Figueres:






Cepsa

Calefacció: S’encén i s’apaga automàticament pel termòstat (no toqueu les aixetes dels radiadors). La temperatura
de la casa és a 21º. Tingueu cura en no deixar finestres obertes.
Barbacoa: deixeu-la ben apagada després d’usar-la i així evitem perills.
L’aigua: és de xarxa i potable (nivells de clor no controlats directament).
WC: no hi tireu compreses ni tovalloletes.

OBLIGACIONS DEL CLIENT
 Ha de deixar l’ allotjament recollit i presentable. Això inclou orientativament:
 Deixar el mobiliari al mateix lloc on se’l va trobar
 Deixar la vaixella neta i col·locada al seu lloc (o dins el rentaplats)
 Deixar la nevera sense restes de menjar
Si l’ usuari no deixa l’ allotjament en l’estat esmentat, el responsable de la casa es reserva el dret de cobrir qualsevol
despesa de neteja extra a través de la fiança
 La Fiança es dipositarà a l’arribada i es tornarà 4 dies després de comprovar el correcte estat de la casa. En cas de
desperfectes RacoRural es reseva el dret de retenir la quantitat pertinent per cobrir el cost dels desperfectes
ocasionats. En cas de desperfectes superiors RacoRural prendrà les accions legals pertinents

ES PROHIBEIX
 Incrementar el nº d’ocupants d’un allotjament sense previ avís i pagament.
 Tenir animals domèstics a dins i a fora de la casa sense previ avís i pagament.
L’incompliment de les normes pot comportar multes de fins al doble del pagat pel lloguer de la casa.

ES PREGA L’ ÚS RESPONSABLE DE ...




Calefacció, aigua i llum: és un compromís amb el medi ambient.
La casa: es lloga neta, equipada i en perfecte estat de mobiliari i equipament en general.
Les instal·lacions: tant les interiors com les exteriors de la casa.
* La brutícia en excés o els desperfectes seran abonats pels propis ocupants.

RACÓ RURAL ...
 No es fa responsable dels objectes perduts i/ o robats
 Disposa de les assegurances corresponents.
 Es reserva el dret d’admissió.
En proba de conformitat que s’han llegit aquestes normes i s’ està d’ acord amb elles el responsable del grup signa el
present document en la data i i lloc a sota indicats, per duplicat i a un sol efecte.

Mas Can Pirrac, Cabanelles, a ......................de ................................... de 2018

