Huisregels De Elsbeemden

Onderstaand vindt u de huisregels die horen bij de boeking en gebruik van de
groepsaccommodatie. Indien er in overleg van bepaalde zaken afgeweken wordt dan staat
dat in de opdrachtbevestiging. Anders gelden onderstaande huisregels.

Algemeen
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
-

Op de afgesproken tijd is de beheerder aanwezig om u de sleutel te overhandigen en
samen de accommodatie na te lopen. Na afloop zal er een controle plaatsvinden.
Bij aankomst dienst u een lijst met namen aan te leveren van iedereen die aanwezig
is. Dit is nodig voor calamiteiten. Van de boeker dienen alle NAW gegevens op het
formulier te staan incl. paspoortnummer.
Bij extreem gebruik van water, gas, Elektra en milieu wordt dit in rekening gebracht.
Meubilair dat binnen staat hoort binnen te blijven. Op het terras zijn voldoende
tafels en stoelen aanwezig. Deze zijn niet geschikt voor op het sportveld.
De borg dient vooraf overgemaakt te worden met de laatste restbetaling.
Schade ontstaan door het plakken en prikken op ramen, muren, plafonds of deuren
wordt in rekening gebracht. Of niet schoon achterlaten van de accommodatie.
De borg wordt retour gestuurd wanneer er eene 2e controle heft plaatsgevonden.
Een annuleringsverzekering dient u zelf te regelen indien u dit nodig acht.
Gebruik van drugs is verboden bij de groepsaccommodatie.
Ontgroeningen zijn ten strengste verboden op de groepsaccommodatie De
elsbeemden.

Parkeren
‐

‐
‐
-

U mag auto’s alleen parkeren op de daarvoor aangewezen plekken. Deze staan
duidelijk aangegeven met borden. Nooit parkeren aan de overkant van de weg of in
de berm.
Fietsen kunnen op het binnenplein.
Indien u gebruik gaat maken van een bus of taxi geeft dit dan door. Dit i.v.m. de
ophaal‐ en terugbrengplek bij de accommodatie.
Het is niet toegestaan om over de grasvelden te rijden met uw voertuig. Als
het toch gebeurd worden er kosten in rekening gebracht voor herstel van de
velden.

Overlast en misdragingen
‐

Het is niet toegestaan om muziekinstrumenten mee te nemen en te gebruiken
binnen of buiten de locatie.

‐

‐
‐

‐

‐
‐
-

Het is niet toegestaan een eigen geluidsinstallatie mee te nemen. Deze is
aanwezig. Deze bevat een cd‐speler en radio. U kunt een kabeltje aansluiten voor
een mp3 speler of laptop.
Buiten is geen geluidsinstallatie toegestaan.
Tussen 23.00 en 08.00 uur geldt een nachtrustperiode. Tijdens die periode is het
niet toegestaan om lawaai te maken, niet binnen of buiten de accommodatie en al
zeker niet op de openbare weg. Ook niet bij terugkomst na het uitgaan.
Tussen 23.00 en 08.00 uur is muziek toegestaan als achtergrondmuziek. Er een
discotheek van maken is niet toegestaan. De deuren dienen ’s avonds ook zoveel
mogelijk dicht te zijn.
Nachtelijke activiteiten op het sportveld zijn niet toegestaan.
Gashoorns zijn niet toegestaan in en buiten de accommodatie.
Gelieve de accommodatie vanaf 23.00 niet meer verlaten.
Mochten er meermaals misdragingen plaatsvinden en niet aan de regels gehouden
worden, kan de beheerder op elk tijdstip van de dag de accommodatie betreden.
Bij 3x waarschuwen kunnen wij de overeenkomst ontbinden. U dient de
accommodatie te verlaten. De beheerder is verplicht controles uit te voeren op elk
tijdstip van de dag (ook ‘s nachts) dit i.v.m. brandveiligheid en overlast.

Brandveiligheid
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Het stoken van de vuurton alleen na toestemming van de verhuurder. Dit i.v.m.
eventuele droogte en gevaar.
Geen kaarsen of waxinelichtjes toegestaan in het gebouw.
Gourmetten en barbecueën is binnen niet toegestaan.
Roken is ten strengste verboden in de gebouwen.
Bij calamiteiten altijd de nooduitgang‐bordjes volgen, de brandweer bellen en daarna
meteen de verhuurder op de hoogte brengen.
Nooduitgangen mogen nooit versperd worden.

Afvalstoffen
‐
‐
‐

Binnen staan voldoende vuilnisbakken, vuilniszakken zelf meebrengen. De volle
zaken kunnen in de afvalcontainer op het binnenplein gegooid worden.
Asbakken nooit legen in de afvalbakken maar in de speciale ijzeren verzamelbakken.
Er worden 2 rolcontainers ter beschikking gesteld, indien er meer nodig zijn wordt dit
in rekening gebracht.

Poetsen
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

De gehele accommodatie dient veegschoon, gepoetst en gedweild opgeleverd te
worden met schoon water.
Alle vuilnisbakken dienen geleegd te zijn.
Alle koelingen dienen leeg opgeleverd te worden.
Alle meubilair dient op dezelfde plek teruggezet te worden als aangetroffen bij
aankomst.
De borden, het bestek en de glazen dienen schoon achtergelaten te worden op de
juiste plek.
De vaatwasser dient uitgezet te worden indien deze een tijdje niet gebruikt gaat
worden.
De vaatwasser dient schoongemaakt te worden indien deze gebruikt is
geworden.
Poetsmaterialen kunt u vragen aan de beheerder.
Indien de accommodatie niet opgeruimd en gepoetst achtergelaten wordt dan
kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden.

Keuken
‐
‐
-

Er mag alleen gebruik gemaakt worden van de aanwezige apparaten (professioneel
koffiezetapparaat, waterkoker, magnetron, fornuis.
Een frituurpan meenemen is toegestaan maar alleen buiten gebouwen gebruiken.
De vaatwasser gelieve schoon achterlaten.
De keuken mag niet met meer dan 4 personen gebruikt worden
De keuken mag niet gebruikt worden tussen 23.00 en 07.00 i.v.m. hygiene en
veiligheid.

Eten en drinken
‐

-

Eten en drinken wordt door u zelf verzorgd. U bent dus zelf verantwoordelijk voor
verantwoord alcoholgebruik en het op een hygiënische manier klaarmaken van de
maaltijden. Daarvoor is De Elsbeemden niet aansprakelijk.
Er mag geen eten en drinken in de slaapvertrekken.

Slaapgelegenheden
‐
‐
‐

Er mag géén eten en drinken in de slaapvertrekken.
Bedden moeten blijven staan en mogen niet de vluchtweg versperren.
Een hoeslaken zelf meenemen.

EHBO
‐

Er is een EHBO trommel aanwezig. Wij garanderen niet dat deze alles bevat wat u
nodig heeft. Dus neem er zelf ook een mee.

Sanitair
‐
‐

De douches werken met eendezelfde thermostaat en heeft bij elke douche
dezelfde temperatuur.
Na afloop de douches graag schoonmaken en droogmaken met de trekker. Ook de
putjes in de douche schoonmaken.

Grasveld / sportterrein
‐
‐
‐
‐
-

Er is een volleybal‐ en voetbalveld. Deze zijn niet om te beklimmen en gebruik is op
eigen risico.
Voetballen is niet toegestaan op het binnenplein / terras.
Ook het veld dient schoon achtergelaten te worden.
Glaswerk is niet toegestaan op het grasveld.
Het is niet toegestaan om over de grasvelden te rijden met uw voertuig.

Faciliteiten
‐
‐

Een voetbal of volleybal dient zelf meegenomen te worden.
In overleg is er stroom aanwezig op het sportveld. Alleen te gebruiken voor eventueel
verlichting.

Iets niet goed?
‐
‐
‐

Bent u ergens niet tevreden over? Dan horen we dat graag op het moment direct
zodat wij er iets aan kunnen doen. Ook later op de avond mag je contact opnemen.
Bij voorkeur dan eerst via sms / Whatsapp. Bij dringende zaken meteen bellen met
de beheerder: Dhr. John Klijnhout Tel. 06‐4166 2860.
Als iemand zich niet houdt aan de huisregels dan zullen wij een waarschuwing geven.
Mocht het daarna weer gebeuren dan wordt de overeenkomst opgezegd en dient de
accommodatie binnen 4 uur verlaten te worden zonder teruggave van de betaalde
gelden.

