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Het Polranny Huis en Folly zijn de’ hideaway’ van Polranny Pirates, een informele groep, 
creatieve individuen. Zij beheren het Polranny Huis, de Folly en de tuin gelegen in county 
Mayo, op the westkust van Ierland. Daarnaast is er de Claggan Cottage die aan Polranny 
Pirates in bruikleen is gegeven. 
 
Het Polranny Huis, Claggan Cottage en Folly zijn géén vakantiehuisjes! 
Zij worden, tegen kostprijs en zonder winstoogmerk, in gebruik gegeven aan kunstenaars 
en andere creatieve individuen om te werken of gewoon te mijmeren. 
Aan iedereen die in het Polranny Huis, Claggan Cottage of Folly verblijft – óók aan de 
Polranny Pirates zelf -  wordt gevraagd om een bijdrage in de lopende kosten. De lopende 
kosten dekken alles, van electra tot de vernieuwing van apparaten en het algemeen 
onderhoud. 
 
DISCLAIMER 
Stg. Polranny Pirates neemt geen verantwoordelijkheid voor leven en goed van gebruikers 
(incl.al hun bezoekers) van het Polranny Huis, Claggan Cottage, Folly en tuinen, ongeacht 
wat er gebeurt en ongeacht de omstandigheden. 
 
VERBLIJFSVOORWAARDEN 
 
Stg. Polranny Pirates: 

• Eist van de gebruikers (incl. al hun bezoekers) een aansprakelijksheidsverzekering. 
• Eist van de gebruikers (incl. al hun bezoekers) dat ze verantwoordelijkheid nemen 

voor hygiene, veiligheid en respect.  
• Zal aan gebruikers (incl. al hun bezoekers) om vergoeding van reparatiekosten 

vragen voor schade die, tijdens hun verblijf en door hun toedoen is toegebracht 
aan het Polranny Huis, Claggan Cottage, Folly of de tuinen. 

• Staat het ontvangen van bezoekers door gebruikers toe onder de stricte 
voorwaarde dat de gebruikers de volledige verantwoordeklijkheid nemen voor hun 
bezoekers, hun acties en eventuele misdragingen. 

• Verbiedt gebruikers (incl. al hun bezoekers) om het Polranny Huis, Claggan 
Cottage, Folly en de tuinen open te stellen voor een algemeen publiek.  
 

Stg. Polranny Pirates verleent aan degenen die deze verblijfsvoorwaarden niet 
onderschrijven geen toegang tot het Polranny Huis, Claggan Cottage, Folly en tuinen.  
 
 


