
 

Huisregels 

 

 De huurder huurt de accommodatie en/of terrein in overeenstemming met de in de bevestiging 
gestelde termijn en met inachtneming van de in het reglement gestelde voorwaarden. 

 Bij evenementen dient u bij aankomst de beheerder een deelnemerslijst te overhandigen, zodat we bij 
calamiteiten weten hoeveel personen zich in het gebouw bevinden. 

 Beheerder Heidi is telefonisch bereikbaar op 06 13448261. Beheerder Ans is telefonisch beschikbaar 
op 06 18135297. 

 In alle gebouwen geldt een rookverbod. 

 Te alle tijden dient het geluid zo te zijn afgesteld dat dit geen hinder voor buurtbewoners kan 
opleveren. Dit geldt ook voor het zingen, schreeuwen, gebruik van geluidsversterking enz. op wegen 
zowel in het bewoonde als in het bosgebied. Indien u gebruik maakt van muziek in welke vorm dan 
ook, dient deze na 19.00 uur gedempt te zijn en na 22.00 uur uit te zijn. 

 Na speurtochten of wandeltochten, markeringen enz. weer ophalen, zodat er geen rommel 
achterblijft. Laat het terrein netjes achter! 

 Het is niet toegestaan om inventaris of meubilair behorende bij de accommodatie mee te nemen naar 
buiten. 

 Het is niet toegestaan de piano’s, die in beide zalen staan, te verplaatsen. 

 Andere gebouwen dan de gehuurde groepsaccommodatie zijn zonder gevraagde toestemming niet vrij 
toegankelijk.  

 Is men van plan een kampvuur te maken, dan mag dit alleen op de daarvoor bestemde plaats. Houd 
het vuur beheersbaar en maak het vuur na 23.00 uur uit.  

 Het spreekt voor zich dat wanneer men goederen van anderen vernielt, dit ook vergoed moet worden. 

 De beheerder stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoek raken van goederen. 

 Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. 

 Men dient tijdens het verblijf toiletten, douches en wastafels hygiënisch en schoon te houden. 

 Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. 

 Nooduitgangen zijn nooduitgangen en mogen niet als gewone uitgang gebruikt worden. Deze dienen 
tevens te allen tijde vrij gehouden te worden. 

 Brandslangen en brandblusapparatuur mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan 
waarvoor ze bestemd zijn. Blijkt de verzegeling van het brandblusapparaat onnodig te zijn verbroken, 
dan brengen wij u daarvoor een bedrag in rekening. Onterecht gebruik van brandblusapparaten leidt 
altijd tot grote schade die de groep in rekening wordt gebracht. 

 Gebruik geen plakband of ductape op geverfd hout i.v.m. beschadiging tijdens het verwijderen 
hiervan. 

 Wanneer men schade toebrengt aan gebouwen, glas of andere zaken is men verplicht deze te 
vergoeden.  

 Wanneer er niemand in het gebouw aanwezig is, dienen alle deuren op slot te zijn en alle ramen 
gesloten.  

 Beschadigingen aan het gebouw of inventaris dienen direct te worden gemeld aan de beheerder. 

 Bij onterecht afgaan van de brandmelder en dus onterecht uitrukken van de brandweer, worden de 
kosten van de brandweer verhaald op huurder.  

 Het totaal aantal personen dat aanwezig mag zijn in de accommodatie is 120. Dit mag verspreid 
worden over twee zalen waarbij het maximale aantal per zaal ligt op 60 personen. Dit geldt ook voor 
daggasten. Dit zijn wettelijke brandweervoorschriften en dienen te allen tijde te worden opgevolgd.  

 



Zie achterzijde voor vervolg 
 

 
Keuken 

 In de eenvoudige keuken is een basisset keukenmaterialen aanwezig: pannen, koelkast, diepvries, 

afwasmachine, magnetron, waterkoker, koffiezetapparaat, servies, bestek en thermoskannen voor 

water/koffie. Voor extra keukenmateriaal dient u zelf te zorgen.   

 Er zijn handdoeken en theedoeken beschikbaar. Deze dient u na gebruik te deponeren in de daarvoor 

bestemde bak. 

 Tijdens het koken altijd de afzuiger aanzetten en het bovenraam open zetten. Dit voorkomt 
brandalarm en nare etensgeuren. Kosten voor loos alarm zijn voor de huurder. 

 De keuken dient te allen tijde opgeruimd, schoon en zonder beschadigingen achtergelaten te worden. 
Indien de keuken niet opgeruimd, schoon en zonder beschadigingen is, zal een boete worden 
gehanteerd van minimaal €50,-.  
 

Slaapkamers/zolders: 

 Bedden mogen niet verplaatst worden. 

 Kussengevechten zijn niet toegestaan. 

 Er mag geen drank of etenswaren in de slaapruimten genuttigd worden. 

 In alle kamers op de eerste verdieping worden de bedden opgemaakt voor de huurders.  

 Het is verplicht een kussensloop, een matrasovertrek en een slaapzak/dekbed te gebruiken. Deze 
dient u zelf mee te brengen voor de slaapzolders of te huren. Om de matrassen en kussens zitten 
moltons. Deze dienen niet verwijderd te worden. 

 Gebruik van gehuurd of zelf meegenomen linnengoed is verplicht bij beide slaapzolders. 

 Bedden na afloop afhalen (moltons laten liggen).  
 

Bij vertrek: 

 Bij vertrek worden de gebruikte ruimten en apparatuur netjes achtergelaten. 

 De accommodatie is veegschoon. 

 Alle gebruikte materialen zijn op hun plaats teruggezet. 

 Alle bedden dienen voorzien te zijn van moltons (kussens en matras) en een kussen en dekbed. 

 De inventaris staat schoon en netjes in de kasten. 

 De accommodatie en het buitenterrein zijn ontdaan van al het afval. 

 Alle prullenbakken zijn geleegd bij vertrek. Vuilniszakken kunnen gedeponeerd worden in de 
grondcontainer  gelegen  tegenover de ingang van de parkeerplaats bij het Koetshuis. De sleutel ligt in 
de keuken van het Koetshuis. Container altijd op slot houden. 

 Koelkast, magnetron en diepvries worden schoon en leeg achter gelaten. Niet van de stroom afhalen 
a.u.b. 

 Alle ramen op de begane grond afsluiten. De ramen van de slaapkamers klein stukje open zetten om 
te luchten. Alleen de ventilatiekleppen in de tuimelramen op zolder open laten, a.u.b. niet het raam. 
Dit voorkomt het inwaaien van vuil van het dak en blad van de bomen. 

 In alle zalen de stoelen en tafels netjes neerzetten. 

 Alle radiatoren op * en alle lichten uit. 

 Een uur voordat u vertrekt dient u zich bij de beheerder te melden, zodat zij de accommodatie en 
inventaris kan inspecteren. Bij constateringen en/of vermissingen wordt een boete gehanteerd van 
minimaal €50,-.   

 Gevonden voorwerpen: u dient hierover zelf contact op te nemen met de beheerder of het 
hoofdkantoor. Spullen worden 1 maand bewaard. 


