Huisregels,
De huurder draagt er zorg voor dat alle leden
van de groep, zo mogelijk voor aankomst,
bekend zijn met onderstaande regels.

Bij aankomst:
*Bij aankomst dient de borgsom van €400,- overgedragen te worden. Deze wordt 2
dagen na inspectie retour gestort op rekening van de huurder.
*Voor het in gebruik nemen van de gehuurde accommodatie meldt de huurder zich bij de
beheerder. Beschadigingen direct melden bij de beheerder.
* Er dient volgens de Algemene Politie Verordening een lijst met namen van de leden van de
groep te worden ingeleverd.
*Parkeren kunt u op het daarvoor bestemde parkeerterrein bij de accommodatie. Het is
verboden auto’s en bussen langs de weg te parkeren.

Binnen de accommodatie:
*Er geldt een rookverbod in het gehele gebouw. Kosten bij schade worden in rekening
gebracht.
*Huisdieren mogen niet op de bovenverdieping komen. Dus zeker niet op de slaapkamers.
De huisdieren slapen in hun eigen bench of kooi. Beschadigingen of vervuiling door de
huisdieren worden direct in rekening gebracht.
*Brandblusmiddelen mogen uitsluitend bij brand te worden gehanteerd. Bij oneigenlijk
gebruik worden de kosten in rekening gebracht.
*Het gebruik van nooddeuren als in- en uitgang is niet toegestaan. De doorloop naar deze
deuren altijd vrij laten.
*Frituren is in de keuken niet toegestaan, er is buiten bij de deur van de keuken een
stopcontact.

Buiten de accommodatie:
* Barbecue en open vuur binnen 10 meter van de gebouwen is verboden.
Ook onder de overstek mag geen barbecue plaats vinden.
*Afval en sigarettenpeuken moeten in de daarvoor bestemde afvalbakken of containers
gedeponeerd worden.
*Balspelen in de gebouwen worden niet toegestaan.

Voor vertrek:
*Bij vertrek moet de gehuurde accommodatie en directe omgeving schoon en opgeruimd aan
de beheerder worden overgedragen.

Tot slot
*De beheerder heeft alle recht al of niet na voorgaande waarschuwingen, bij het overtreden
van de bepalingen van de huurovereenkomst, de huisregels, het niet opvolgen van
aanwijzingen van de beheerder en zijn medewerkers of wegens wanbetaling, de toegang tot
het terrein te ontzeggen aan één of meer leden van de groep, of bij ernstige overtredingen deze
geheel te ontbinden en te eisen, dat het gehuurde moet worden ontruimd.

