Huisregels
Hartelijk welkom in onze accommodatie. Wij hopen dat u bij ons een
prettige tijd zult hebben. Wij doen er in elk geval alles aan om het u
naar de zin te maken.
1.

Schoonmaken
De ruimten die u gebruikt dient u zelf schoon te houden en achter te laten.
Wij verzorgen de eindschoonmaak bij vertrek dient u het volgende te doen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

keukeninventaris schoon en afgedroogd wegzetten
koelkasten en diepvries leeg halen
afval gescheiden in de daarvoor bestemde container deponeren
asbakken en alle prullenbakken legen ook die van de toiletten
op ieder bed 1 dekbed, 1 kussen met sloop leggen (bescherm hoeslaken niet afhalen)
de thermostaat voor de centrale verwarming op 15°C zetten (indien van toepassing)
alle ruimtes opgeruimd en bezemschoon achterlaten

Als u de accommodatie niet opgeruimd achterlaat, brengen wij u extra schoonmaakkosten in rekening
2.

Inventaris
Wanneer er tijdens uw verblijf iets stuk gegaan of kwijt geraak is, dient u dit te melden.
Inventaris welke in de accommodatie aanwezig is mag niet buiten de accommodatie gebruik worden.

3.

Parkeren
Uw auto/motor alleen parkeren op het daarvoor bestemde parkeerterrein.
Uit oogpunt van veiligheid, dient u op ons terrein stapvoets te rijden.

4.

Geluidsoverlast
Het is niet toegestaan radio’s televisies, muziekinstrumenten of ander geluidsveroorzakers zodanig te
gebruiken dat zij overlast bezorgen aan anderen.
Tussen 23.00 uur en 08.00 uur geldt de nachtrustperiode. Buiten is het niet toegestaan lawaai te maken.
Tijdens deze periode dient men ramen en deuren te sluiten om overlast naar buiten te voorkomen. Ook
tijdens droppings, andere activiteiten en op de openbare weg geldt de nachtrustperiode.

5.

Vuilafvoer
Omdat wij het afval gescheiden inleveren verzoeken wij u het afval in de juiste daarvoor bestemde
container te deponeren. Het restafval zoveel mogelijk in plastic zakken in de container gooien.
Houdt u de accommodatie en het buitenterrein vrij van afval.

6.

Brandveiligheid
Vluchtwegen, slangenhaspel en brandblusapparaten moeten altijd vrij toegankelijk zijn. Roken in de
accommodatie is niet toegestaan. Buiten een asbak gebruiken. Onterecht gebruik van
brandblusapparaten leidt al snel tot grote schade die wij de groep in rekening brengen.

7.

Huisdieren
Huisdieren zijn alleen in overleg toegestaan.

8.

Slaapkamers
Bedden mogen niet worden verplaatst. In de slaapruimten geen etenswaren en/of drank nuttigen. Het is
verplicht een sloop, dekbedovertrek en onderlaken te gebruiken. Wanneer u deze niet zelf mee wilt
brengen, kunt u deze bij ons huren voor € 6,50.

9.

Gebruik buiten terrein
Gebruikt u het buitenterrein waarvoor het bestemd is. Het gebruik van de speeltoestellen is op eigen
risico. De speeltoestellen staan er voor uw plezier. Ga er dan ook zorgvuldig mee om.
Gebruik trampoline
- Altijd onder toezicht van een volwassen springen.
- Er mag maar 1 persoon op de trampoline!!
- Voor het op de trampoline stappen, schoenen uit!
- Draag geen scherpe voorwerpen tijdens het springen.
- Spring niet vanaf andere voorwerpen op de trampoline.
- Gebruik de trampoline niet als deze nat is.
- Spring niet van de trampoline op andere voorwerpen.
- Voor het afstappen eerst stoppen met springen en verlaat dan de trampoline.
- Spring in het midden van de mat.
- Het is levensgevaarlijk om onder de trampoline te kruipen!!!
Gebruik skelter
- Tijdens het rijden uitkijken voor ander personen en voorwerpen. Voorkom aanrijdingen.
- De skelter hoort op het speelterrein en niet op het terras.
- De skelter is bedoeld voor 1 persoon
- Er staat 1 skelter voor u klaar. Voor € 10,-- per dag kan men 1 skelter extra huren.
Regelmatig controleren wij onze speeltoestellen. Mocht er desondanks toch iets aan mankeren, dan horen
wij dat graag.
10.

Sancties

Indien u of een van de groepsleden onze regels niet naleeft, zullen wij of het groepslid/leden een
waarschuwing geven. Als u daar geen gehoor aangeeft, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij
kunnen u of het groepslid/leden in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein en de
accommodatie ontzeggen.

