
HUISREGELS VOOR HONDEN 
Natuurlijk is jouw hond ook welkom op Mas la Buissonnière. Graag informeren wij je over onze 

huisregels om jouw verblijf en dat van onze andere gasten zo aangenaam mogelijk te maken.  

 
• Indien je jouw hond meeneemt naar onze chambres d’hôtes, dan vernemen wij dat graag 

direct bij het maken van de reservering. Alleen op onze kamers en suites op de begane 

grond (tweepersoonskamer no.1 en tweepersoonskamer no.2, deluxe suite en deluxe 

suite met tuin) zijn honden toegestaan.  

• Indien de hond niet bij reservering is aangemeld dan behouden wij ons het recht jou de 

toegang te weigeren. Restitutie van de (aan)betaling wordt niet verleend. 

• Voor de hond rekenen wij een toeslag van € 10 per nacht en wij accepteren maximaal 1 

hond per kamer. 

 

• Honden dienen schoon en droog te zijn alvorens ze de kamer of suite betreden en ze 

mogen absoluut niet plaatsnemen op onze bedden en sofa’s. 

• Het is niet toegestaan om jouw hond onbeheerd achter te laten in de kamer wanneer je 

zelf niet op het terrein aanwezig bent.  

• Voor beschadigingen aan het interieur wordt de eigenaar van de hond aansprakelijk 

gesteld voor de herstelkosten. 

• Wij behouden ons het recht voor om bij overmatige bevuiling van de kamer extra 

schoonmaakkosten in rekening te brengen. 

 
• Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn op ons terrein, ook op het terras.  

• Honden zijn niet welkom binnen de hekken van het zwembad.  

• Honden mogen op ons terrein niet uitgelaten worden, mocht er onverhoopt toch een 

ongelukje gebeuren dan verwachten wij dat dit direct opgeruimd wordt. Vanuit onze Mas 

loopt je direct een prachtig groot natuurgebied in waar honden uitgelaten kunnen 

worden. 

 

• Honden zijn welkom tijdens het ontbijt of table d’hôtes op het terras mits zij aangelijnd 

zijn en rustig onder de tafel verblijven. Indien binnen ontbeten of gegeten wordt dan 

dient de hond op de kamer te blijven.  

• Bij aanhoudende geluidsoverlast, door bijvoorbeeld blaffen, behouden wij ons het recht 

voor de hond te verwijderen uit het hotel. Verwijdering door overlast geeft geen recht 

op restitutie. 

 

Zorg ervoor dat jouw hond geen overlast bezorgd, dan hebben andere gasten geen klagen en 

kunnen wij in de toekomst honden blijven ontvangen.  

 



Wij wensen jullie een prettig verblijf op onze Mas! 


