Huisreglement.
Dit huisreglement is opgesteld om iedereen een aangenaam en probleemloos verblijf te laten
hebben in onze accommodaties. Door hier wat regels aan “te hangen” hopen we dat voor iedereen
duidelijk is wat er verwacht word tijdens het verblijf.
Huisregels.
Aankomst en Vertrek:
• De contractant dient zich bij aankomst te melden bij de beheerders en het definitieve aantal
personen door te geven. Dit i.v.m. eventuele calamiteiten en toeristenbelasting
• U krijgt een rondleiding door het gebouw en bij het accepteren van de huissleutel verklaart u
zich akkoord met de huisregels.
• Bij vertrek verzoeken wij u ons te waarschuwen, zodat wij samen met u de accommodatie en
de inventaris kunnen controleren of deze voldoende schoon is. Mocht dit niet voldoende zijn,
dan houden wij geld van de borg in voor extra schoonmaakkosten.
Schoonmaak:
• De ruimtes die u gebruikt dient u zelf schoon te houden.
• Wij verzorgen de eindschoonmaak voor u.
• Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd en veegschoon achter te laten.
• De inventaris staat schoon en droog weer in de kasten.
• Het buitenterrein is ontdaan van alle papiertjes, kauwgum, sigaretten, blikjes enz.
• Alle vuilnisemmers en bakken zijn in de container geleegd.
Inventaris:
• In de accommodatie bevindt zich een inventarislijst. Controleer deze direct na aankomst.
Vermissing of gebreken kunt u melden tot 3 uur na aankomst.
• Wanneer er tijdens uw verblijf iets stuk gaat of kwijtraakt, dient u dit te melden bij de
beheerder. In geval van serviesbreuk is er een lijst aanwezig waar u dit kunt noteren.
• Inventaris wat binnen hoort, mag u niet buiten de accommodatie gebruiken.
• Het is niet toegestaan om meubilair van binnen naar buiten te verplaatsten en andersom.
Komt u zitplaatsen te kort, geef dit dan aan bij de beheerder.
• Gelieve geen beschadigingen aanbrengen door middel van spijkers, punaise, tape e.d. Mocht
u toch versieringen willen ophangen, overleg dan eerst even. Schilders tape is wel
toegestaan.
Geluid/overlast:
• Veroorzaak geen geluidsoverlast en respecteer de rust van omwonenden.
• Tussen 23:00 en 8:00 geldt een nachtrustperiode. Het is in die periode niet toegestaan om
lawaai te maken, dus ook niet op de openbare weg.
• Muziek is binnen toegestaan, maar zo dat het buiten geen overlast geeft.
Buiten geen muziek.
• De accommodatie beschikt over een professionele geluidsinstallatie waarvan gebruikt mag
worden gemaakt. Het is niet toegestaan om zelf een geluidsinstallatie mee te
nemen/gebruiken.
Vuilafvoer:
• Huisvuil kunt u verpakt in zakken deponeren in de daarvoor bestemde container. Glas en
papier graag gescheiden houden.

•

Houdt u de accommodatie en het buitenterrein vrij van afval. Ook kauwgum en sigaretten
graag in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren!

Brandveiligheid:
• Roken is in de gehele accommodatie NIET toegestaan.
• Het is niet toegestaan in de accommodatie kaarsen of waxinelichtjes te branden.
• Onze accommodatie is volgens de normen beveiligd. Vluchtwegen, slanghaspels en
brandblusapparaten moeten te allen tijde vrij toegankelijk zijn. Er zijn voldoende
blusmiddelen aanwezig, bij misbruik hiervan zullen extra kosten in rekening gebracht
worden. Daarnaast komen alle kosten die voortvloeien uit het onnodig gebruik maken van de
alarminstallatie voor rekening van de huurder. Hierbij kunt u denken aan apparatuur,
personeelskosten en het uitrukken van hulpdiensten.
• Neemt u s.v.p. kennis van de belangrijkste instructies en telefoonnummers.
Algemeen:
• U dient zelf te zorgen voor een hoeslaken, een dekbed/slaapzak en een kussen.
• Een kampvuur is toegestaan, 1 avond per verblijf en van 20:00 tot 23:00 uur, in de daarvoor
bestemde vuurton. En dient vermeld te worden bij eigenaars dit i.v.m. toestemming van de
brandweer.
• Het is niet toegestaan om zich te bevinden in omliggende weilanden tenzij u dit hebt
overlegd met de beheerders.
• De noodtrap in de slaapzaal dient uitsluitend bij nood te worden gebruikt.
• U verblijft hier op eigen risico. Voor diefstal, beschadigingen en/of ongevallen achten wij ons
niet aansprakelijk. Het spreekt voor zich dat als u schade veroorzaakt, u deze vergoedt.
Uiteraard is de groepsleiding aansprakelijk voor het gedrag van de groep en/of bezoekers.
• Wij houden ons het recht voor om tijdens uw verblijf de accommodatie te laten bezichtigen.
Wij zullen hier uiteraard zo terughoudend mogelijk mee omgaan.
• Huisdieren zijn niet toegestaan.
• Afgesloten ruimten en kasten zijn voor privédoeleinden bestemd en deze dient u niet te
openen.
• Indien u of iemand van de groep onze regels niet naleeft, zullen wij u, het groepslid of de
groep een waarschuwing geven. Als u daar geen gehoor aan geeft, kunnen wij de
overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen u, het groepslid of de groep in dat geval met
onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein en de accommodatie ontzeggen.
• Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten en een eventuele
(groeps)verzekering in geval van schades e.d.
Voor annuleringskosten verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.
• Bij vermindering van het aantal personen op het laatste moment kunnen wij kosten in
mindering brengen tot maximaal 4 personen.
• Eventuele klachten graag direct melden.
• Parkeren kunt u op de aangeven parkeerplaatsen. Is hier geen plaats meer overleg dan met
de beheerders waar u uw auto dan wel kunt neer zetten.

