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    HUISREGELS: 
 

 De groep, school of sportvereniging huurt de groepsaccommodatie en het daarnaast gelegen 
speelterrein in overeenstemming met de in de bevestiging gestelde termijn en met inachtneming van 
de in het reglement en huisreglement gestelde voorwaarden. 

 Bij aankomst dient u ons een deelnemerslijst (naam/adres/woonplaats/geboortedatum) te 
overhandigen, zodat we bij calamiteiten weten hoeveel personen zich in het gebouw bevinden. Er 
kunnen max. 148 personen in de accommodatie overnachten. 

 Wij zijn aangesloten bij Groepsaccommodaties Nederland. Voor reglementen rondom reservering en 
annulering verwijzen wij u naar de voorwaarden zoals beschreven in de Groepsaccommodaties 
Nederland-voorwaarden. 

 Roken is alleen buiten toegestaan. 

 Muziek/Geluid:  
Muziek buiten en binnen mag.  
Buiten is muziek alleen onversterkt toegestaan! 
Binnen zijn bij het draaien van muziek ramen en deuren gesloten. 
Stelregel:  
ten allen tijde dient het geluid zo te zijn afgesteld dat dit geen hinder en overlast opgeleverd voor 
omgeving en buurt. Dit geldt ook voor het zingen, schreeuwen, enz. op wegen zowel in het 
bewoonde als in het bosgebied.    
 

 Het gebruik van megafoons in het bos is niet toegestaan. 
Eventueel gebruik van megafoons bij de accommodatie dient ten allen tijde, zo te zijn afgestemd, dat 
dit geen hinder oplevert voor de omgeving. Gebruik alleen waarvoor ze bedoeld zijn! 
Na 19.00 u 's avonds blijven megafoons en muziek uit i.v.m. rust voor de omgeving. 

 
      7.   Wil men van het bos gebruik maken, informeer dan eerst waar men wel/niet mag komen. 
            Na speurtochten of bosspelen, linten/pijltjes enz. weer opruimen, zodat er geen rommel 
            achterblijft. Laat het bos netjes achter! 
            Na zonsondergang en voor zonsopgang is het niet toegestaan om in het bos 

te komen; alleen de openbare wegen (grote zandwegen)  door het bos mogen betreden   
worden. 

            Dit i.v.m verstoring van het wild. Tevens dient U er rekening mee te houden dat er mensen  
            in het bos wonen. 

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

9.   U dient bij vertrek de accommodatie netjes en schoon achter te laten: 
- De accommodatie is veegschoon. 

 - Alle gebruikte materialen zijn op hun plaats teruggezet. 
 - Op alle bedden dient een kussen (voorzien van blauwe PU-sloop) te liggen. 
 - De inventaris staat schoon en netjes in de kastjes. 
 - Alle vuilnisemmers en vuilnisbakken zijn in de containers geleegd. 
 - De accommodatie en het buitenterrein zijn ontdaan van alle papiertjes, 
    snippertjes, blikjes, bekertjes, etc. 
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10. Bedden mogen niet verplaatst worden i.v.m. beveiligingshekjes van de bovenste 
slaapplaatsen en beschadiging van de vloer. 
Bij verplaatsing van de bedden kunnen obstakels ontstaan bij calamiteiten, waardoor bij  
brand mensen c.q. kinderen zichzelf of anderen in gevaar brengen. 
Kussengevechten zijn niet toegestaan. 
Het is verplicht een kussensloop, een matrasovertrek en een slaapzak/dekbed te 
gebruiken. Deze dient u zelf mee te brengen. 
 

       11. Dekens 
             Op aanvraag kunt u dekens krijgen. Gebruik ze alleen voor datgene waar ze voor bestemd zijn. 
 
       12. Andere gebouwen dan de groepsaccommodatie zijn zonder gevraagde toestemming 

niet vrij toegankelijk.  
Bezichtiging van de stallen geschiedt op eigen risico en onder toezicht van een volwassene. 
De dieren mogen niet gevoerd worden. 

 
       13. Het is niet toegestaan aan de kant van het woonhuis te komen. 
 

14. Het is niet toegestaan om zich te bevinden in weilanden omdat het gras bestemd is 
             voor de koeien. 
 

15. Achter het sportveld is een bosje waar men eveneens niet mag vertoeven. 
 

16. Is men van plan een kampvuur te maken, dan mag dit alleen in de daarvoor bestemde 
             vuurbak. Het kampvuur mag niet te groot zijn en niet te laat gehouden worden. 
             U mag geen sprokkelhout uit het bos gebruiken als kampvuurhout. 
 
       17. Droppings mogen alleen in overleg met de beheerder opgezet worden. Dit om overlast 
             voor de streek te voorkomen. In elk geval is het verboden om in de buurt van 
             terreintjes met kampeerpaspoorten te komen in de nachtelijke uren. 

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

 
19. Auto's zodanig parkeren dat er doorgang is in geval van calamiteiten. 

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

 
21. Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.  

 
22. Nooduitgangen zijn nooduitgangen en mogen niet als gewone uitgang gebruikt worden. 

 
23. 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 de gemaakte herstelkosten in rekening. 

            Onterecht gebruik van brandblusapparaten leidt altijd tot grote schade. De herstelkosten hiervan 
            zijn voor rekening van de groep. 
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24. Andere elektrische apparatuur dan hier aanwezig is, mag alleen gebruikt worden in 
      overleg met de beheerder. 
 
25. Zowel punaises als ducttape zijn niet toegestaan als bevestigingsmiddel in en om de accommodatie, 
      alsook bij de overige gebouwen op het terrein. 
      Dit i.v.m. beschadiging of achterblijven van lijmresten en/of prikgaten. 
      In geval van schade aan kozijnen of ander geverfde delen, worden de onkosten voor herstel in  
      rekening gebracht. 
      Schilderstape of gewoon plakband is prima. 

 
26. Stoelen en tafels uit zowel eetzaal, grote zaal en stafkamer mogen niet buiten gebruikt 
      worden. 

            Er is een volledige inventaris (stoelen, banken en tafels) beschikbaar voor buiten. 
     (navraag bij beheerder). 

 
27. Indien men schade aanbrengt aan goederen van een ander c.q. beheerder dient men dit te melden. 
      Aangeraden wordt hiervoor een verzekering af te sluiten. 

 
28. Een uur voordat u vertrekt dient u zich bij ons te melden, zodat wij de accommodatie 
      en inventaris kunnen inspecteren. 

 
 

 

   


