Huisregels groepsaccommodatie “De Energiek”
Wij heten u van harte welkom in onze accommodatie “De Energiek”
Dit huishoudelijk reglement is opgesteld om u een aangenaam en probleemloos verblijf te laten hebben. Wij
hopen dat u zich hier thuis zult voelen.
Wij verzoeken u vriendelijk om met de accommodatie en zijn omgeving om te gaan zoals u zou wensen dat
gasten met uw woning en leefomgeving om zouden gaan.
Wij wensen u een aangenaam verblijf!

Algemeen.





U krijgt bij aankomst een sleutel van de hoofdingang, welke u bij uw definitieve vertrek weer inlevert.
Mocht u een dag of avond uitgaan, vergeet dan niet de voordeur sleutel mee te nemen.
Breuk en beschadiging graag melden voor vertrek.
Bij extreem gebruik van water en elektriciteit wordt dit in rekening gebracht.

Parkeren.
 U kunt uw auto / motor parkeren op de daarvoor bestemde parkeerruimten, of langs de stoep direct voor
huisnummer 79. (niet voor huisnummer 81)
 Het is op last van de politie niet toegestaan de auto op de stoep te parkeren.
 Met het oog op calamiteiten, dient u de hoofdingang altijd vrij te houden voor de ambulance, brandweer
etc. Parkeer uw auto daarom nooit voor de hoofdingang.

Geluidsoverlast.
 Het is niet toegestaan om radio’s muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken
dat zij overlast bezorgen aan anderen. Dus buiten geen muziek en binnen niet zodanig dat de buren er
last van hebben. Als u ramen en deuren sluit, valt het best mee.
 Tussen 22.30 uur en 08.00 uur geldt de nachtrustperiode. In die periode is het buiten niet toegestaan
enige vorm van lawaai te maken ook niet op de openbare weg. Wij verzoeken u om rekening te houden
met uw buren en na 22.30 uur rustig / stil te zijn.
 Het bovenstaande artikel geldt ook tijdens een dropping of nachtwandeling.

Huisdieren.






Huisdieren alleen toegestaan na overleg.
Buiten de accommodatie dient uw huisdier aangelijnd te zijn.
U kunt uw hond buiten ons terrein uitlaten.
Wanneer u de accommodatie verlaat, mag u uw hond niet in of buiten de accommodatie achterlaten.
Uw hond mag niet in de slaapkamers of op de banken.

Brandveiligheid.
 Om brand te voorkomen, heeft u voor het gebruik van een vuurkorf of barbecue etc. eerst de toestemming
van ons. In verband met houtverbruik, windrichting etc.
 Wanneer u gaat barbecueën, zorgt u er dan wel altijd voor dat er een emmer water naast staat.
 Roken in De Energiek is ten strengste verboden. (Brandalarmen gaan dan af).
 Volg bij brand het calamiteitenplan en de bordjes “uit” Er is een brandtrap aan de achterzijde van de
groepsaccommodatie.

Afvalstoffen.
 In iedere keuken hangt een lijstje, voor gescheiden afval.
 Huisvuil kunt u verpakt in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde afvalbakken gooien.
 Zorgt u er in verband met de gescheiden afvalverwerking voor dat het juiste afval in de juiste container
terecht komt.

Schoonmaken.
 De keuken / recreatieruimte moet veegschoon zijn. Wij verzorgen de eindschoonmaak.
 U wordt verzocht alle gebruikte materialen en meubilair op zijn plaats terug te zetten.
 De inventaris staat schoon en droog in de kasten.
 Alle vuilnisemmertjes en vuilnisbakken zijn in de containers geleegd.
 Schoonmaakmateriaal vindt u in de keuken en in het magazijn.
 Het beddengoed moet afgehaald zijn.
 Wordt de accommodatie niet opgeruimd of extreem vuil achtergelaten, dan kan dat tot gevolg hebben dat
aan u extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

Keuken.
 Er mogen geen andere elektrische apparaten worden gebruikt dan die welke tot de inventaris van de
accommodatie behoren.
 De keukeninventaris is vrij volledig, mocht u iets missen, neem dan contact op met ons.
 Controleer bij aankomst of alles aanwezig is. Een inventarislijst vindt u in de huishoudmap.
 Koffiefilters kunt u gratis bij ons krijgen.
 In het “Paardenhok” zitten in de gang enkele elektriciteitsschakelaars (Zie vluchtplan).
 De hoofdtoevoer schakelaars van gas en elektriciteit bevinden zich in de elektriciteitskast bij : INFO

Slaapkamers.
 De slaapvertrekken mogen uitsluitend worden gebruikt voor het slapen.
 Bedden mogen niet worden verplaatst. Dit ivm vluchtwegen en beschadigingen aan de vloer.
(Alleen in overleg met ons. Vraag het gewoon even).
 Er mogen geen etenswaren en/of drank in de slaapruimten worden genuttigd.
 Het is verplicht een kussensloop en een onder-hoeslaken te gebruiken. Uw eigen meegebrachte onderhoeslaken trekt u over het al aanwezige hoeslaken. Daarbij kunt u uw dekbedhoes of slaapzak gebruiken.
Wanneer u geen beddengoed heeft meegebracht, dan kunt u deze bij ons huren.

Gebruik sanitair.
 Werkt u er aan mee de toiletten en douches zo schoon mogelijk te houden.
 Wilt u na gebruik van de douches deze schoonmaken en droogmaken met de trekker.

Gebruik buitenterrein.
 U mag op ons terrein niet voetballen. Op loopafstand van (800 m.) bij de crossbaan, achter de speeltuin is
een voetbalveld waar je naar hartenlust kunt voetballen (zie plattegrond dorp).
 Ook op straat geen overlast bezorgen aan de dorpelingen.
 Geen papiertjes en peuken op het terrein achterlaten, maar deze in de daarvoor bestemde prullenbakken
of asbakken deponeren.

Recreatieruimte
 In de recreatieruimte staat een T.V. en er liggen meerdere spelen.
 Er ligt ook een toeristen-informatiemap van deze omgeving in uw dagverblijf. Ook voor slechtweer zit er
informatie in. De folders en kaarten hieruit kunt u gebruiken, na gebruik weer in map terug doen.
 Het hout voor de houtkachel is dit tegen een vergoeding te gebruiken.

Te huur.
 Lakenset € 6,50 per set.
 Kano’s & mountainbikes:
 Fietsen :

De Salamander (Wehe-den Hoorn)
Reactief buitensport.
In overleg.

Tel: 0595-572527
Tel: 0595-572292

Klachten.
 Al hoewel wij onze uiterste best doen om uw aanwezigheid zo plezierig mogelijk te laten verlopen, kunnen
er toch klachten ontstaan. Neem dan direct contact met ons op.

Sancties.
 Wanneer de regels van dit huishoudelijke reglement niet worden nageleefd dan zullen wij een
waarschuwing geven.
 Wanneer deze waarschuwing er niet toe lijdt dat de regels alsnog worden nageleefd, kunnen wij de
overeenkomst eenzijdig opzeggen. Dat betekent dat het groepslid of de groepsleden die deze huishoudelijke
regels overtreden, met onmiddellijke ingang, ( binnen 4 uur) de toegang tot de groepsaccommodatie kan
worden ontzegd.

Zijn er nog vragen, dan kunt u altijd bij ons terecht:
Riesjart van Summeren
Dini van de Ven
tel: 0595-571239 of 06 55 706 297

Veel plezier tijdens uw verblijf!

