Huisregels

Kom in de Bedstee Sprookje!

Wij zijn zuinig op onze groepsaccommodatie en doen dagelijks een inspanning om de kwaliteit
daarvan op peil te houden.
Hieronder vindt u de regels van onze accommodatie.
Hoofdregel:
Gedraagt u zodanig dat u niemand overlast bezorgd.
1. Aankomst en vertrek
• De contractant dient zich bij aankomst aan te melden bij de familie Schutte aan de Eskesweg 5 te
Aalten.
• Bij vertrek hoeft u zich niet te melden, maar stem altijd af waar de sleutels blijven of teruggebracht
worden naar de Eskesweg 5.
2.
•
•
•

Schoonmaken
De ruimten die u gebruikt dient u zelf schoon te houden. Afval in de afvalemmers.
Wij verzorgen de eindschoonmaak voor u.
Bij uw vertrek dient u de accommodatie opgeruimd achter te laten. Dit betekent:
° de accommodatie is veegschoon;
° de accommodaties en het buitenterrein zijn ontdaan van alle papiertjes, snippertjes, blikjes,
bekertjes etc;
° alle gebruikte materialen zijn op hun plaats teruggezet;
° de inventaris staat schoon en droog in de kastjes;
° alle vuilnisemmertjes en vuilnisbakken zijn in de containers geleegd;
° het beddengoed is afgehaald, muv de beschermingshoezen op de matrassen.

3. Inventaris
• Inventaris die binnen hoort, mag u niet buiten de accommodatie gebruiken.
• Onze speelattributen zijn er voor uw kinderen. Betreden op eigen risico, blijf als ouder altijd alert.

4. Parkeren
• U kunt uw auto/motor parkeren op de daarvoor bestemde parkeerruimten. Denkt u hierbij aan de
veiligheid van kinderen.
5. Geluidsoverlast
• Het is niet toegestaan om radio’s, televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers
zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan anderen. Het geluid mag niet buiten de
accommodatie hoorbaar zijn. Na 23.00 uur dient u buiten rustig te zijn.
6. Vuilafvoer
• Huisvuil kunt u verpakt in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde container doen.
• Houdt u de accommodatie en het buitenterrein vrij van afval.
7. EHBO
• De EHBO-trommel bevindt zich boven de koelkast in een keukenkastje.
8. Huisdieren
• Huisdieren zijn in onze accommodaties niet toegestaan.

9. Brandveiligheid
• Om brandgevaar te voorkomen hebt u voor de aanleg van kampvuren, barbecues en dergelijke
onze toestemming nodig.
• Zorg altijd voor een emmer water of een brandblusapparaat naast de barbecue.
• Vluchtwegen, slangenhaspels en brandblusapparaten moeten te allen tijde vrij toegankelijk zijn.
• Roken in de slaapvertrekken en in de keuken is verboden.
• In de accommodatie bevinden zich voldoende brandblusapparaten.
• Gebruikt u deze alleen wanneer dat nodig is. Blijkt de verzegeling van het brandblusapparaat
onnodig te zijn verbroken, dan brengen wij u een bedrag van minimaal € 50,-- in rekening.
• Onterecht gebruik van brandblusapparaten leidt al snel tot grote schade die wij de contractant/groep
in rekening brengen.
10. Gevonden voorwerpen
• Wij vragen u om gevonden voorwerpen aan ons af te geven. Wij zullen ons best doen het voorwerp
bij de eigenaar terug te bezorgen.
11. Keuken
• In de keuken mogen geen kinderen zonder toezicht verblijven.
• Familie Schutte kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten ten aanzien van de zelf bereide
maaltijden en consumpties.
12. Slaapruimten
• De slaapvertrekken mogen uitsluitend worden gebruikt voor het slapen.
• In de slaapruimte mogen geen etenswaren en/of drank worden genuttigd.
13. Gebruik sanitaire voorzieningen
• Werkt u er aan mee de toiletten en douches zo schoon mogelijk te houden.
• Op de toiletten mag niet gerookt worden.
• Wilt u luiers en bandages in de daarvoor bestemde emmers deponeren.
14. Klachten
Alhoewel wij onze uiterste best doen om uw aanwezigheid zo plezierig
mogelijk te laten verlopen, kunt u toch klachten hebben.
Meldt ze zo spoedig mogelijk en wij zullen proberen ze zo goed mogelijk te
verhelpen.
15. Sanctie
Indien u of één van de groepsleden onze regels niet naleeft, zullen wij u of
het groepslid/leden een waarschuwing geven. Als u daar geen gehoor aan
geeft, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen u of het
groepslid/leden in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot ons
terrein en de accommodatie te ontzeggen.

Maar bovenal wensen wij u een ‘bijzonder’ prettig verblijf in onze groepsaccommodatie
Kom in de Bedstee Sprookje!

