Huisregels De Kievit
U bent van harte welkom in onze groepsaccommodaties. Om uw verblijf op Groepsaccommodatie De
Kievit voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, in een mooie en veilige omgeving kunnen
behouden, willen we u alvast wijzen op een aantal huisregels.
-

Het verblijf in onze groepsaccommodaties is geheel voor risico van de huurders. Wij stellen
ons dan ook niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging van uw eigendommen of
persoonlijke ongelukken.

-

Schade aan het gehuurde dient voor vertrek gemeld te worden.

-

Alle beschadigingen en/ of vermissingen worden verhaald op de huurder.

-

Beschikbare apparatuur dienen gebruikt te worden volgens aangegeven voorschrift.

-

Het gebruik van Duck tape en andere bevestiging materialen zoals schroeven e.d. zijn niet
toegestaan.

-

Bij aankomst dient u een deelnemerslijst af te geven met naam, geslacht en leeftijd van
deelnemers.

-

Bij vertrek dient u zich 1 uur van tevoren te melden bij de eigenaar.

-

Het is niet toegestaan kauwgom en snoep mee te nemen in slaapkamers en – zalen.

-

Het is niet toegestaan in het gebouw te roken.

-

Het gebruik van hoeslakens is verplicht. Matrassen dienen in de daarvoor bestemde bedden
te blijven.

-

Het is niet toegestaan om balspellen binnen het gebouw te spelen.

-

Voor gebruik van buiten en binnen haard is het akkoord van de eigenaar verplicht. Volg de
veiligheidsvoorschriften. Hout is ter plaatse ter beschikking.

-

Na 23.00 uur moet het buiten de gebouwen rustig zijn. Houd deuren daarom
gesloten!!!!!!!!!!!!

-

Brandalarm wordt rechtstreeks telefonisch doorgeschakeld, misbruik hiervan
betekent dat de kosten aan huurder doorberekend worden.

-

Het is niet toegestaan om disco’s/ microfoons buiten te gebruiken. U verblijft in een
stiltegebied. Meegebrachte muziekapparatuur is niet toegestaan.

-

Gebruik van de zwemvijver is geheel op eigen risico!

-

De op het speelveld aanwezige voetbalgoals e.d. dienen als zodanig gebruikt te worden en
niet als klimrek.

-

Organisatie van een dropping is niet toegestaan. U mag na zonsondergang alleen
gebruik maken in het daarvoor bestemde speelbos. De eigenaar zal u dit bos wijzen.

-

Om het milieu te sparen dient u afval te scheiden zodat het grotendeels hergebruikt kan
worden. Papier en karton bundelen. Het overige afval kan in dichtgebonden vuilniszakken
achtergelaten worden in de daarvoor aanwezige container.

-

U dient bij vertrek alle ruimtes (incl. keuken, slaapvertrekken, toiletten) veegschoon achter
te laten. Alle vuilnisemmers dienen leeggemaakt te worden in de daarvoor aanwezige
container. Ook rommel op het speelveld of in het bos dient te worden opgeruimd. Indien dit
onvoldoende gebeurt, berekenen wij hiervoor extra kosten.

Deze regels mogen uw verblijf beslist niet storen. Daarom wensen wij u als recreatiegast een gezellig
en waardevol verblijf toe in onze groepsaccommodaties. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u zich
wenden tot de receptie.

