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AAllggeemmeennee  vvoooorrwwaaaarrddeenn  HHootteell  AAppppaarrtteemmeenntteenn  VVlliieerriijjcckk  

De algemene voorwaarden van Hotel Appartementen Vlierijck zijn gebaseerd op de Uniforme 
Voorwaarden Horeca (UVH). Deze zijn te vinden op http://www.hotelmanagementgroup.nl/OHE/UVH-
Nederlands.pdf 

1. Totstandkoming van overeenkomst 
Hotel Appartementen Vlierijck kan alle gedane aanbiedingen bij de totstandkoming van een 
overeenkomst vrijblijvend en onder voorbehoud "zolang de voorraad strekt" aanbieden.  

 
2. Optie 
Het is mogelijk om bij Hotel Appartementen Vlierijck een optionele reservering te plaatsen. Een 
optionele reservering bij Hotel Appartementen is altijd op basis van beschikbaarheid en is enkele 
dagen aan te houden. U ontvangt binnen 3 dagen een optiebevestiging met hierin de vervaldatum van 
de optie. Deze datum is bindend. Graag wijzen wij u erop dat een optionele reservering alleen geldig is 
wanneer deze schriftelijk is vastgelegd.  
Indien er voor de genoemde vervaldatum geen schriftelijke bevestiging van u wordt ontvangen, zal de 
optionele reservering automatisch uit het systeem verwijderd worden. Hier kunnen geen rechten aan 
worden ontleend.  

 
3. Reserveringen 
Alle reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck worden alleen in behandeling genomen bij 
personen vanaf 18 jaar. De hoofdhuurder van de reservering dient 18 jaar of ouder te zijn en het 
gehele verblijf aanwezig te zijn in de accommodatie. Hotel Appartementen Vlierijck behoud het recht 
om te allen tijde een reservering te weigeren –ook zonder het geven van een (geldige) reden.  
Een gemaakte reservering zal binnen 10 dagen na het maken van de reservering digitaal aan u 
bevestigd worden. Indien er geen e-mail adres beschikbaar is van de boeker zal de reservering per 
post aan u bevestigd worden. De reserveringsbevestiging dient direct na ontvangst gecontroleerd 
worden, juist- en onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 10 dagen 
na versturing van de reserveringsbevestiging en altijd voor aanvang van het verblijf. Indien er binnen 
10 dagen geen bevestiging is ontvangen, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de receptie 
van Hotel Appartementen Vlierijck via e-mail (info@vlierijck.nl) of telefonisch: 0562 – 453 840.  

 
4. Vooruit reserveringen 
Reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck in een periode waarvan de huursom nog niet bekend 
is gemaakt betreft ten alle tijden een “voorreservering”. Bij deze reserveringen is de reservering voor 
beide partijen geheel verblijvend. Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestiging van de 
voorreservering. Zodra er prijzen worden berekend over de betreffende periode ontvangt u een 
officiële reserveringsbevestiging. De reservering is kosteloos te annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen 
na dagtekening van de reserveringsbevestiging.  

Dear guest,

Together with the entire team of Vlierijck, we do our best 
every day to make your stay as pleasant as possible.

The next days you can enjoy the breathtaking natu-
re of Vlieland, the beautiful beaches and especially the 
warmth and welcoming vibe of the picturesque village, 
Oost-Vlieland.

To make your stay as comfortable as possible, we have 
put together the information folder with information about 
our apartments and our services. In addition, various at-
tractions of the island are described here. Of course you 
are always welcome at the reception for questions, as 
well as sharing inspiring ideas for your stay.

If you have any questions or need other information, do 
not hesitate to come by at the reception. The reception 
is available from 9 am to 12 noon and from 1 to 5 pm 
on +31 (0)562 453840. In addition, we can also be rea-
ched by telephone in case of emergency on +31 (0)562 
453840.

We wish you a pleasant stay and hope to see you again!

Team Vlierijck
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Index

 GENERAL TERMS

 GENERAL HOTEL INFORMATION

 OTHER USEFUL INFORMATION

 INVENTORY LIST

Click on one of the sections to go directly to the correct 
page.

Important phonenumbers

 RECEPTION
     - +31 (0)562 453840
     -  Outside office hours in case of emergency 
  +31 (0)562 453840, press 1

 DOCTOR/PHARMACY
     - +31 (0)562 451307

  POLICE
     - Emergencies 112
     - No emergency +31 (0)900-8844

 FIRE BRIGADE
     - Emergencies 112

 CAB
  - +31 (0)562 451222 
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General terms

In the following regulations you have the most important 
agreements that are used within Vlierijck. We propose 
that you respect and accept these agreements.

General agreements
 We ask you to comply correctly with the house  

  rules of the safety of the employees of Vlierijck.
 In case of fire the stairs are to be used at all times.   

  Don’t use the elevator.
 Do not turn the fire detectors off the ceiling under any 

  circumstances.
 During a fire alarm alert, leave the premises directly  

  and follow the instructions of our co-workers.
 Vlierijck is not responsible for loss or theft of your   

  possessions.
 Vlierijck is in no way liable for damage or loss of your  

  property, valuables or documents.
 The tenants are responsible for damage to properties  

  of the hotel. This does not include trifles, such as a   
  broken glass. We do ask you to report this, so that it  
  can be replaced.

It is not allowed to:
 Use emergency exits as normal entrances or exits.
 To intentionally damage properties of the hotel. If this  

  is the case, Vlierijck can charge the liable party that  
  caused the damage for the repair and / or renovation  
  costs.

 Cause any noise disturbance between 8:00 pm and  
  09:00 am. 

 To use or trade narcotics in the premises of Vlierijck.
 To smoke in the apartment. When found that smoking  

  has occurred in the apartment we are forced to  
  charge € 200,-  cleaning costs.
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General Hotel Information

 AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILATOR
An AED is available at the reception. Call 112 for emer-
gencies and ask a staff member of Vlierijck for the AED 
and assistance.

 BABY MONITOR/ BABYSITTING SERVICE
Due to Vlierijck being situated in a large building, we can 
not guarantee the quality of the baby-monitor. We there-
fore advise you to use the application “baby monitor 3G”. 
This app can be used on almost all modern phones and 
tablets. There are one-off costs associated with installing 
the app. The app requires 2 devices. One device remains 
in the children’s room, while the other device stays with 
you. The setup only takes 30 seconds. For more informa-
tion we refer you to http://www.babymonitor3g.com.

You can also use our babysitting service. Ideal when 
considering an extensive dinner at Restaurant Zuiver or a 
trip to the sauna with your partner when the children are 
already asleep.If you wish to make use of this service, 
you can indicate this before 12:00 at the reception. They 
can also inform you about the costs for the babysitting 
service.

 BABY PACKAGE 
When use of a baby package is required, please inform 
the reception before 5:00 pm. The baby package will be 
made available in your apartment. The package com-
prises of a baby cot, changing mat and a highchair. The 
cost of a baby package is € 25,- per stay.

 BICYCLE STORAGE
The bicycle storage is situated on the side street (Duin-
weg) of Vlierijck, which is located under the main buil-
ding. With your room key you get access to the main  
building.

Please note: due to the risk of fire, batteries of electric bi-
cycles may not be charged in the apartment, but only at 
the charging point in the bicycle cellar.

http://www.babymonitor3g.com
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van Hotel Appartementen Vlierijck via e-mail (info@vlierijck.nl) of telefonisch: 0562 – 453 840.  

 
4. Vooruit reserveringen 
Reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck in een periode waarvan de huursom nog niet bekend 
is gemaakt betreft ten alle tijden een “voorreservering”. Bij deze reserveringen is de reservering voor 
beide partijen geheel verblijvend. Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestiging van de 
voorreservering. Zodra er prijzen worden berekend over de betreffende periode ontvangt u een 
officiële reserveringsbevestiging. De reservering is kosteloos te annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen 
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 BREAKFAST
Restaurant Zuiver serves a breakfast buffet every day 
between 8:30 and 10:30 AM. Ask at reception for priv-
ces and more information.  If you want to make use of 
the breakfast buffet, you can reserve this at the reception 
unitl 5:00 PM the day before. 

 CHECK- IN AND CHECK-OUT
Check-in is available to the guests from 03:30 pm on the 
day of arrival. If your apartment is ready earlier than the 
regular check-in time, you may check-in earlier. We kind-
ly ask you to leave your apartment on the day of depar-
ture no later than 10.30 am. Your key will be deactivated 
automatically after 10:30 am.

 CERAMIC COOKER
This ceramic cooker can be locked with a child lock. Be-
fore using the ceramic plate, you should place your finger 
on the key for a few seconds. After hearing a beep twi-
ce, the red light will turn off, after which you can use the 
cooking range. To switch the cooking range on, press the 
on / off icon and press the “plus” of the desired plate.

 CHILDREN’S PLAY CORNER
Downstairs in the main building there is a children’s play-
room with a shuffleboard, a ping-pong table, a drawing 
board, a play set, a large blackboard and Jenga. Your 
children can use this free of charge. There is no supervi-
sion in the play corner; playing is at your own risk.

 COMMENTS AND COMPLAINTS
Together with the entire team of Vlierijck, we do our best 
every day to make your stay as pleasant as possible.
If something is not to your liking, you can report this at 
the reception. We will do everything we can to solve the 
problem for you and help you as well as possible.

 DAY USE
On the day of departure, you have to leave your apart-
ment by 10:30 am at the latest. If you want to stay longer 
in your apartment on the day of departure, this is possi-
ble on the basis of availability. You can request this at the 
reception on the day of departure between 9.00 am. and 
10.00 am. The costs for day use are €30,-.

  DISHWASHER
We kindly ask you to load and turn on the dishwasher 
before departure.
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beide partijen geheel verblijvend. Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestiging van de 
voorreservering. Zodra er prijzen worden berekend over de betreffende periode ontvangt u een 
officiële reserveringsbevestiging. De reservering is kosteloos te annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen 
na dagtekening van de reserveringsbevestiging.  
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 EMERGENCY CABINET
The emergency cabinet is the left blue cupboard in the 
corridor to the right of the reception. In this cabinet you 
will find various ‘’emergency‘’ goods. For example, if your 
child has been sleeping in bed at night, you can get a 
new set of linen from this cupboard.

The cupboard is located on the right side  of the recepti-
on. The goods below are located in the closet:
     - A set of linen
     - Two sets of towels
     - First-aid box
     - Sanitary napkin, etc.

Would you be kind enough to indicate at the reception 
the next day that you have used the emergency cabinet? 
Then we can supplement the goods for a next ‘emergen-
cy’.

 EMERGENCY EXITS
The emergency exits on each floor are permanently illu-
minated and clearly indicated, you will also find emergen-
cy stairs and flight schedules here. The flight plan can 
also be found on the inside of your front door. 

 EVACUATION
In case of emergency it is possible that all guests of Vlie-
rijck have to be evacuated. Follow the instructions of the 
employees and / or the fire brigade during the evacuati-
on. The meeting point in case of fire / calamities is on the 
Burgemeester Rablaan, the street diagonally opposite 
the entrance to Vlierijck.
 

 EXTERIOR DOORS
To enter the building between 11.00 pm and 8.00 am you 
must hold your room key to the reader of the door in or-
der to access it. 

 FITNESS
The gym is accessible daily with your room key from 8.00 
am to 8.30 pm. The gym is not always available due to 
yoga group sessions that are given. For more informati-
on about these yoga classes  or to register for one of the 
group classes, please contact Yoga van EilandService, 
+31 (0)6 52606092. 

Please note: Children under 16 years need to be accom-
panied by an adult.
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 FIRE ALARM
Fire alarms are installed in every apartment. These are 
very sensitive to smoke and steam devel-opment. To pre-
vent “false” alarms, we kindly request you to switch on 
the kitchen hood when pre-paring a meal. If the fire alarm 
does go off, do not turn the fire detector off the ceiling 
under any circumstances. This causes faults in the fire 
alarm system. An employee will be on site within a few 
minutes.

 FIRE, SAFETY AND CALAMITIES
Safety is our top priority. In case of fire, unsafe situations 
and calamities, you can contact the reception on  
+31 (0)562 453 840.
     - Keep calm in all cases.
     - In case of fire, you must use the stairs at all times.
     - The escape routes are indicated in the flight plan.  
  This is attached to the inside of your front door.
     - In case of a general fire alarm, leave the building   
  immediately via the emergency exits and report to  
  the assembly point on Burgemeester Rablaan, the  
  street diagonally opposite the entrance to Vlierijck.
 

 HOUSEKEEPING
After every second night of your stay your apartment will 
be provided with clean towels. In connection with the 
care for the environment, only towels that are on the floor 
are replaced. If you want an extra towel set, you can re-
quest this at the reception. A small fee will be charged for 
this. For all other matters concerning housekeeping you 
can contact the reception.

 INTERNET
The entire building has free Wi-Fi. You can connect to 
one of our connections: Vlierijck (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, etc.). These connections are accessible without a 
password.

 INVENTORY
In the back of the information folder you will find a com-
plete kitchen inventory list. If something is missing or de-
fective in your apartment, we would like to hear from you. 
We will then ensure that the relevant article is replaced. 
When you rent several apartments with family / friends 
and / or colleagues, we ask you to put the inventory back 
in the right apartment.
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 LAUNDRY SERVICE
On the lower floor of our annex “Klein Vlierijck” is a guest 
laundry. Here you can use one of our washing machine 
for free. Do not forget to bring your own washing powder.

 LIGHTS IN HET APARTMENT
In your apartment, the light and sockets are connected 
to the key card reader placed near the front door of the 
apartment. You must enter your room key here in order to 
use the lighting and power points, in the context of sus-
tainability. As soon as you take out your room key, the 
light goes out after a few minutes.

 LOST AND FOUND
If you have found or lost something, we kindly ask you 
to hand it in or to report it to the reception. We keep all 
items for 3 months.

 LUGGAGE
It is possible to leave your luggage at the reception in the 
hall. However, there is no supervision to it and it is entire-
ly at your own risk.

 MICROWAVE OVEN 
On the front of the microwave / oven the various functi-
ons are indicated in symbols. The standard user setting 
of the microwave / oven is the microwave function. For 
the other functions you have to make a choice. The oven 
function has a pre-heating time and a baking time. After 
the baking time has elapsed, the oven switches off auto-
matically.

PAY ATTENTION: If you wish to extend your cooking 
time or switch the oven on again, you must first select 
the oven function again. If this does not happen, the mi-
crowave function will automatically be put into operation, 
which can lead to undesired overheating or burning of 
your dish, through which the fire detectors in the kitchen 
can go off.
 

 PAYMENT PROCEDURE
The costs of your stay at Vlierijck must be paid at check-
in. This can be done with cash, debit card, Eurocard / 
Mastercard, American Express or Visa. 
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na versturing van de reserveringsbevestiging en altijd voor aanvang van het verblijf. Indien er binnen 
10 dagen geen bevestiging is ontvangen, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de receptie 
van Hotel Appartementen Vlierijck via e-mail (info@vlierijck.nl) of telefonisch: 0562 – 453 840.  

 
4. Vooruit reserveringen 
Reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck in een periode waarvan de huursom nog niet bekend 
is gemaakt betreft ten alle tijden een “voorreservering”. Bij deze reserveringen is de reservering voor 
beide partijen geheel verblijvend. Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestiging van de 
voorreservering. Zodra er prijzen worden berekend over de betreffende periode ontvangt u een 
officiële reserveringsbevestiging. De reservering is kosteloos te annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen 
na dagtekening van de reserveringsbevestiging.  

 PETS
On Vlieland, your dog may run free on the beach throug-
hout the year. In the village, dogs are required to be 
leashed. During the breeding season this also applies in 
the dunes for the protection of the breeding animals and 
young. Note: this is indicated via signs along the road. 

In the village, on the dike and on the public road, you 
must clean up the droppings of your dog. All over the 
island you will find trash cans with free dog poop bags 
from Belloo. For the stay of pets extra costs will be char-
ged, for more information please contact the reception.

 RECEPTION
The reception is available from 9 am to 12 noon and from 
1 to 5 pm on in person or via +31 (0)562 453840. Outsi-
de opening hours you can reach us in case of emergency 
via +31 (0)562 453840.

You can reach us outside of opening hours via 
Whatsapp, on telephone number +31 (0)6 23 41 50 86.
We reply to our messages via Whatsapp from 9:00 am 
to 12:00 and from 1:30 pm. to 5:00 pm. If you contact us 
outside of these times, it may take a little longer before 
you receive a response.

 RESTAURANT ZUIVER
Restaurant Zuiver serves a five-course surprise dinner. A 
matching wine arrangement is also possible. For current 
prices and opening hours visit www.zuiver-vlieland.nl. To 
avoid dissapointmen, we advise you to book in time via 
the website. 

  ROOM KEY
You will receive two key cards at check-in. These act as 
room keys and are to be used to operating the electricity 
in the apartment. You must return the tickets on departu-
re.

 SWIMMING POOL
Our heated indoor swimming pool is open from 8.00 am 
to 7.30 pm. from Tuesday to Sunday. On Mondays the 
indoor pool is open from 12.00 to 7.30 pm. There is no 
supervision in the swimming pool. This means that swim-
ming is entirely at your own risk. 

http://www.zuiver-vlieland.nl.


 

 

AAllggeemmeennee  vvoooorrwwaaaarrddeenn  HHootteell  AAppppaarrtteemmeenntteenn  VVlliieerriijjcckk  

De algemene voorwaarden van Hotel Appartementen Vlierijck zijn gebaseerd op de Uniforme 
Voorwaarden Horeca (UVH). Deze zijn te vinden op http://www.hotelmanagementgroup.nl/OHE/UVH-
Nederlands.pdf 

1. Totstandkoming van overeenkomst 
Hotel Appartementen Vlierijck kan alle gedane aanbiedingen bij de totstandkoming van een 
overeenkomst vrijblijvend en onder voorbehoud "zolang de voorraad strekt" aanbieden.  

 
2. Optie 
Het is mogelijk om bij Hotel Appartementen Vlierijck een optionele reservering te plaatsen. Een 
optionele reservering bij Hotel Appartementen is altijd op basis van beschikbaarheid en is enkele 
dagen aan te houden. U ontvangt binnen 3 dagen een optiebevestiging met hierin de vervaldatum van 
de optie. Deze datum is bindend. Graag wijzen wij u erop dat een optionele reservering alleen geldig is 
wanneer deze schriftelijk is vastgelegd.  
Indien er voor de genoemde vervaldatum geen schriftelijke bevestiging van u wordt ontvangen, zal de 
optionele reservering automatisch uit het systeem verwijderd worden. Hier kunnen geen rechten aan 
worden ontleend.  

 
3. Reserveringen 
Alle reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck worden alleen in behandeling genomen bij 
personen vanaf 18 jaar. De hoofdhuurder van de reservering dient 18 jaar of ouder te zijn en het 
gehele verblijf aanwezig te zijn in de accommodatie. Hotel Appartementen Vlierijck behoud het recht 
om te allen tijde een reservering te weigeren –ook zonder het geven van een (geldige) reden.  
Een gemaakte reservering zal binnen 10 dagen na het maken van de reservering digitaal aan u 
bevestigd worden. Indien er geen e-mail adres beschikbaar is van de boeker zal de reservering per 
post aan u bevestigd worden. De reserveringsbevestiging dient direct na ontvangst gecontroleerd 
worden, juist- en onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 10 dagen 
na versturing van de reserveringsbevestiging en altijd voor aanvang van het verblijf. Indien er binnen 
10 dagen geen bevestiging is ontvangen, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de receptie 
van Hotel Appartementen Vlierijck via e-mail (info@vlierijck.nl) of telefonisch: 0562 – 453 840.  

 
4. Vooruit reserveringen 
Reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck in een periode waarvan de huursom nog niet bekend 
is gemaakt betreft ten alle tijden een “voorreservering”. Bij deze reserveringen is de reservering voor 
beide partijen geheel verblijvend. Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestiging van de 
voorreservering. Zodra er prijzen worden berekend over de betreffende periode ontvangt u een 
officiële reserveringsbevestiging. De reservering is kosteloos te annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen 
na dagtekening van de reserveringsbevestiging.  

© Marjet van Veelen | www.zomerfotograaf.nl
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3. Reserveringen 
Alle reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck worden alleen in behandeling genomen bij 
personen vanaf 18 jaar. De hoofdhuurder van de reservering dient 18 jaar of ouder te zijn en het 
gehele verblijf aanwezig te zijn in de accommodatie. Hotel Appartementen Vlierijck behoud het recht 
om te allen tijde een reservering te weigeren –ook zonder het geven van een (geldige) reden.  
Een gemaakte reservering zal binnen 10 dagen na het maken van de reservering digitaal aan u 
bevestigd worden. Indien er geen e-mail adres beschikbaar is van de boeker zal de reservering per 
post aan u bevestigd worden. De reserveringsbevestiging dient direct na ontvangst gecontroleerd 
worden, juist- en onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 10 dagen 
na versturing van de reserveringsbevestiging en altijd voor aanvang van het verblijf. Indien er binnen 
10 dagen geen bevestiging is ontvangen, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de receptie 
van Hotel Appartementen Vlierijck via e-mail (info@vlierijck.nl) of telefonisch: 0562 – 453 840.  

 
4. Vooruit reserveringen 
Reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck in een periode waarvan de huursom nog niet bekend 
is gemaakt betreft ten alle tijden een “voorreservering”. Bij deze reserveringen is de reservering voor 
beide partijen geheel verblijvend. Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestiging van de 
voorreservering. Zodra er prijzen worden berekend over de betreffende periode ontvangt u een 
officiële reserveringsbevestiging. De reservering is kosteloos te annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen 
na dagtekening van de reserveringsbevestiging.  

 WASTE SEPARATION
Vlierijck considers sustainability to be of paramount im-
portance. That is why we want to ask you to separate 
your waste as much as possible.
     - On the side of the hotel, in the side street (Duin-
  weg), there are waste containers that you can use.  
  It can be found when you walk out the front door   
  and take two lefts. We kindly request that you only  
  deposit closed bags.
     - The bottle bank is located across the road, right   
  across Vlierijck.
     - You can leave old paper in your appartment.

 WINE DELIVERY
‘There is always time for a glass of wine’. We will gladly 
bring a bottle of wine to your apartment during reception 
opening hours. You have the choice of red, white or rosé. 
We also offer a delicious sparkling Prosecco or a chilled 
champagne. Please contact the reception for the possibi-
lities.
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gehele verblijf aanwezig te zijn in de accommodatie. Hotel Appartementen Vlierijck behoud het recht 
om te allen tijde een reservering te weigeren –ook zonder het geven van een (geldige) reden.  
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4. Vooruit reserveringen 
Reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck in een periode waarvan de huursom nog niet bekend 
is gemaakt betreft ten alle tijden een “voorreservering”. Bij deze reserveringen is de reservering voor 
beide partijen geheel verblijvend. Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestiging van de 
voorreservering. Zodra er prijzen worden berekend over de betreffende periode ontvangt u een 
officiële reserveringsbevestiging. De reservering is kosteloos te annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen 
na dagtekening van de reserveringsbevestiging.  

Other Useful Information

 DOCTOR/PHARMACY
If you need a doctor or medication, you can contact our 
(pharmacy) GP practice: +31 (0)562 451307 (number 
can be used at any time of day).

To make an appointment, you must call +31 (0)562 
451307 before 10.30 am. When you receive an automa-
tic answering machine, you can key in a 1 for emergen-
cies. There is always one of the general practitioners pre-
sent. The address is Molenglop 6, the second street on 
the left side of the Willem de Vlaminghweg.

 BOAT
For information about the boat times of Rederij Doeksen 
we refer you to www.rederij-doeksen.nl or to the counter 
in the ferry terminal. This is only open on departure and 
arrival of the ferry. Of course we are happy to help you 
with booking or changing your outward or return journey.

 BUS
There is a bus service on Vlieland. There is a timetable 
available at the reception. The nearest stop is on the fer-
ry square near the jetty of the express service.

 BIKE RENTAL
You can reserve your bikes at the reception. You will also 
receive a nice saddle cover of Vlierijck to easily recogni-
ze your bike. The bikes can be booked throughout your 
stay and can be paid for on departure. For the current 
prices of renting bicycles, please contact the reception.

 ATM
There are two ATMs on Vlieland, namely:
- Rabobank ATM, Boerenglop 4
- ING ATM, Dorpsstraat 120. 

 POLICE
For emergencies you can call 112. For less urgent mat-
ters, you can contact the police via +31 (0)900-8844. 
The police station is located next to the ‘Jutter’ school on 
Lutinelaan 5 and is open from 14.00 to 15.00 from Mon-
day to Friday. In the summer holidays the agency is open 
from Monday to Friday from 9.00 am to noon and from 
1.00 pm to 5.00 pm.

http://www.rederij-doeksen.nl
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Het is mogelijk om bij Hotel Appartementen Vlierijck een optionele reservering te plaatsen. Een 
optionele reservering bij Hotel Appartementen is altijd op basis van beschikbaarheid en is enkele 
dagen aan te houden. U ontvangt binnen 3 dagen een optiebevestiging met hierin de vervaldatum van 
de optie. Deze datum is bindend. Graag wijzen wij u erop dat een optionele reservering alleen geldig is 
wanneer deze schriftelijk is vastgelegd.  
Indien er voor de genoemde vervaldatum geen schriftelijke bevestiging van u wordt ontvangen, zal de 
optionele reservering automatisch uit het systeem verwijderd worden. Hier kunnen geen rechten aan 
worden ontleend.  

 
3. Reserveringen 
Alle reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck worden alleen in behandeling genomen bij 
personen vanaf 18 jaar. De hoofdhuurder van de reservering dient 18 jaar of ouder te zijn en het 
gehele verblijf aanwezig te zijn in de accommodatie. Hotel Appartementen Vlierijck behoud het recht 
om te allen tijde een reservering te weigeren –ook zonder het geven van een (geldige) reden.  
Een gemaakte reservering zal binnen 10 dagen na het maken van de reservering digitaal aan u 
bevestigd worden. Indien er geen e-mail adres beschikbaar is van de boeker zal de reservering per 
post aan u bevestigd worden. De reserveringsbevestiging dient direct na ontvangst gecontroleerd 
worden, juist- en onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 10 dagen 
na versturing van de reserveringsbevestiging en altijd voor aanvang van het verblijf. Indien er binnen 
10 dagen geen bevestiging is ontvangen, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de receptie 
van Hotel Appartementen Vlierijck via e-mail (info@vlierijck.nl) of telefonisch: 0562 – 453 840.  

 
4. Vooruit reserveringen 
Reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck in een periode waarvan de huursom nog niet bekend 
is gemaakt betreft ten alle tijden een “voorreservering”. Bij deze reserveringen is de reservering voor 
beide partijen geheel verblijvend. Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestiging van de 
voorreservering. Zodra er prijzen worden berekend over de betreffende periode ontvangt u een 
officiële reserveringsbevestiging. De reservering is kosteloos te annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen 
na dagtekening van de reserveringsbevestiging.  

 SUPERMARKET
In our cozy highstreet, two supermarkets can be found:
- De Spar, Dorpsstraat 38
- Poiesz, Dorpsstraat 108

 CAB
A cab: ‘’Taxi Zeelen’’ can be reserved via the following te-
lephone number +31 (0)562 451222.



 

 

AAllggeemmeennee  vvoooorrwwaaaarrddeenn  HHootteell  AAppppaarrtteemmeenntteenn  VVlliieerriijjcckk  

De algemene voorwaarden van Hotel Appartementen Vlierijck zijn gebaseerd op de Uniforme 
Voorwaarden Horeca (UVH). Deze zijn te vinden op http://www.hotelmanagementgroup.nl/OHE/UVH-
Nederlands.pdf 

1. Totstandkoming van overeenkomst 
Hotel Appartementen Vlierijck kan alle gedane aanbiedingen bij de totstandkoming van een 
overeenkomst vrijblijvend en onder voorbehoud "zolang de voorraad strekt" aanbieden.  

 
2. Optie 
Het is mogelijk om bij Hotel Appartementen Vlierijck een optionele reservering te plaatsen. Een 
optionele reservering bij Hotel Appartementen is altijd op basis van beschikbaarheid en is enkele 
dagen aan te houden. U ontvangt binnen 3 dagen een optiebevestiging met hierin de vervaldatum van 
de optie. Deze datum is bindend. Graag wijzen wij u erop dat een optionele reservering alleen geldig is 
wanneer deze schriftelijk is vastgelegd.  
Indien er voor de genoemde vervaldatum geen schriftelijke bevestiging van u wordt ontvangen, zal de 
optionele reservering automatisch uit het systeem verwijderd worden. Hier kunnen geen rechten aan 
worden ontleend.  

 
3. Reserveringen 
Alle reserveringen bij Hotel Appartementen Vlierijck worden alleen in behandeling genomen bij 
personen vanaf 18 jaar. De hoofdhuurder van de reservering dient 18 jaar of ouder te zijn en het 
gehele verblijf aanwezig te zijn in de accommodatie. Hotel Appartementen Vlierijck behoud het recht 
om te allen tijde een reservering te weigeren –ook zonder het geven van een (geldige) reden.  
Een gemaakte reservering zal binnen 10 dagen na het maken van de reservering digitaal aan u 
bevestigd worden. Indien er geen e-mail adres beschikbaar is van de boeker zal de reservering per 
post aan u bevestigd worden. De reserveringsbevestiging dient direct na ontvangst gecontroleerd 
worden, juist- en onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 10 dagen 
na versturing van de reserveringsbevestiging en altijd voor aanvang van het verblijf. Indien er binnen 
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© Martijn Meerman | Plushommes
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List of inventory 

6-person apartment 
 

 

 

8 beer glasses 8 spoons 1 Nespresso coffee machine 
8 shot glasses 8 forks 1 cooker 
8 wine glasses 8 knifes 1 bread bin 
8 long drink glasses 8 teaspoons 1 citrus juicer 
8 tea glasses 8 cake forks 1 teapot 
8 coffee cups & saucers  2 food storage bins 
8 milk mugs 1 (potato) peeler  
 1 bread knife 1 serving tray 
8 breakfast plates 1 chef´s knife 1 sweeper and can 
8 soup plates 1 meat fork 1 washing-up bowl 
8 dinner plates 1 soup ladle 1 ashtray 
8 cake plates 1 sauce ladle 1 vacuum cleaner 
8 soup bowls 1 wooden spoon 1 drying frame 
8 compote trays 3 serving spoons  
 1 spatula  
4 plastic children cups 1 whisk  
4 plastic children plates   
4 plastic children trays 1 can opener  
2 children’s cutlery 1 corkscrew  
   (knife, fork, spoon) 1 household scissors  
 1 cheese slicer  
1 saucepan 16 cm   
1 cooking pot 18 cm 1 microwave/oven bowl  
1 cooking pot 20 cm 3 different sized bowls  
1 cooking pot 22 cm 1 potato masher  
1 frying pan 28 cm 1 grater  
1 casserole 1 strainer  
1 wok 1 measuring cup  
 1 bread/cutting board  
 3 coasters  
   
Are you missing something in the apartment?  
Please let us know, then we can complement the inventory! 

 

 

4-person apartment 
 

 

 

6 beer glasses 6 spoons 1 Nespresso coffee machine 
6 shot glasses 6 forks 1 cooker 
6 wine glasses 6 knifes 1 bread bin 
6 long drink glasses 6 teaspoons 1 citrus juicer 
6 tea glasses 6 cake forks 1 teapot 
6 coffee cups & saucers  1 food storage bin 
6 milk mugs 1 (potato) peeler  
 1 bread knife 1 serving tray 
6 breakfast plates 1 chef’s knife 1 sweeper and can 
6 soup plates 1 meat fork 1 washing-up bowl 
6 dinner plates 1 soup ladle 1 ashtray 
6 cake plates 1 sauce ladle 1 vacuum cleaner 
6 soup bowls 1 wooden spoon 1 drying frame 
6 compote trays 3 serving spoons  
 1 spatula  
4 plastic children cups 1 whisk  
4 plastic children plates   
4 plastic children trays 1 can opener  
1 children’s cutlery  1 corkscrew  
   (knife, fork, spoon) 1 household scissors  
 1 cheese slicer  
1 saucepan 16cm   
1 cooking pot 18 cm 1 microwave/oven bowl  
1 cooking pot 20 cm 3 different sized bowls  
1 cooking pot 22 cm 1 potato masher  
1 frying pan 28 cm 1 grater  
1 casserole 1 strainer  
1 wok 1 measuring cup  
 1 bread/cutting board  
 3 coasters  
   
Are you missing something in the apartment?  
Please let us know, then we can complement the inventory!  

 

 


