Huisregels en algemene informatie
Om het buitenhuis en de inventaris, waar wij erg trots op zijn, in een zo goed
mogelijke staat te houden, zijn er regels gesteld.
Wij verwachten van de huurders dat zij het belang van een goede voorziening, al is
het voor hen tijdelijk, onderkennen en dat zij rekening zullen houden met de groepen
die na hen het huis gebruiken.
Wij vertrouwen erop dat de huurders de regels zullen hanteren.
Heeft u suggesties die het gebruik van het huis kunnen verbeteren, dan horen wij die
graag van u!
In de huurovereenkomst zijn condities opgenomen over betaling, annulering en
aansprakelijkheid. Naast het huurbedrag moet een waarborgsom overgemaakt
worden. Die moet binnen 12 dagen na dagtekening van het contract in ons bezit zijn.
Pas dan is de huurovereenkomst definitief. De waarborg wordt na uw verblijf
geretourneerd, onder aftrek van eventuele kosten (raadpleeg hiervoor de
huurovereenkomst).
Het huis is ingericht voor 32 personen en het is niet toegestaan om met meer dan 32
personen in het buitenhuis te verblijven.
Als verhuurder behouden wij ons het recht voor om naar aanleiding van onzorgvuldig
of onverantwoord gebruik door de huurder, volgende verhuringen te weigeren.

Aankomst
U krijgt van de beheerder sleutels van het huis en de schuur.
Wanneer u aankomt, is het huis opgeruimd en schoongemaakt.
De in de keuken aanwezige inventaris behoort compleet te zijn. Mocht
zaken niet in orde bevinden, dan dient u dit onmiddellijk door te geven aan de
beheerder.
•
•
•

u

Waarschuw de beheerder als er mankementen zijn aan installaties
zoals verwarming, verlichting en dergelijke. Ga vooral niet zelf
experimenteren.
De beheerder kan u informeren over de werking van de verwarming
etc.
Auto’s dienen zodanig geparkeerd te worden dat ze zo min mogelijk
hinder opleveren voor de overige gebruikers van het bos.
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•

•
•
•

Houdt tijdens uw verblijf het huis op orde.
Schrijf of kras niet met viltstiften of andere
voorwerpen op deuren, wanden of bedden.
Geen spijkers/ punaises in binnen/
buitenwanden.
Kampvuren zijn altijd verboden.
Denk aan de natuur en veroorzaak zo min mogelijk
geluidsoverlast.(radio’s en motoren)
Denk bij een langere droogteperiode aan bosbrandgevaar.

De slaapkamers:
• Er is op elk bed een kussen aanwezig. U dient zelf mee te nemen:
slaapzak/ deken, hoeslaken/dekbedovertrek en kussensloop, keukenen theedoeken en toiletpapier.
• In bijzondere situaties kunt u ter plekke een lakenpakket en dekbed
huren. U moet dit vragen aan onze beheerder. Het pakket bestaat uit
een (hoes)laken, kussensloop en dekbedovertrek. De kosten hiervoor
bedragen € 11,- per set en deze worden
achteraf in rekening gebracht.
• De opstelling van de bedden mag niet
veranderd worden
• De matrassen dienen op de bedden te blijven.
Kussens, matrassen en dekbedden mogen
beslist niet buiten gebruikt worden i.v.m. vuil
en vocht.

Opbergruimten:
• Sommige ruimten of kasten in het huis zijn
afgesloten. Laat die ook afgesloten. Alle overige
bergruimten kunt u gebruiken.
• In de schuur vindt u terrasmeubelen.

Huisvuil:
Werp afval, etensresten e.d. in de afvalbakken. Laat met het oog op
ongedierte geen vuilniszakken buiten staan, maar gebruik de
container.
Deze staat aan het begin van de onverharde weg.
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___________________________________________________________________
MISSCHIEN OVERBODIG, MAAR TOCH….. NIEMAND ZAL:
• Iets op het gas zetten, als er niemand in huis is
• Met schoenen aan op bedden gaan zitten of staan
• Op het dak klimmen
• De brandblusapparaten gebruiken voor andere doeleinden dan het
bestrijden van brand
• Energie uitleven op het huis of de inventaris, anders dan om het schoon
te maken

Vertrek:
Bij uw vertrek dient u het buitenhuis netjes achter te laten en met de beheerder na te
kijken:
• Of alles op zijn oorspronkelijke plaats staat/ ligt: bijv. bedden,
keukeninventaris, meubilair.
• Of elk bed voorzien is van matras en kussen en is achtergelaten zoals
u het heeft aangetroffen.
• Of dagverblijf, slaapzalen, wasruimten, douches, toilet en
keuken geveegd en gedweild zijn.
• Of er geen etenswaren in de koelkast/ vriezer, keuken of
op andere plaatsen zijn achtergelaten.
• Of de vuilniszakken in de container zijn gegooid.
• Of de eventueel gehuurde lakenpakketten en dekbedden
bij de beheerder zijn ingeleverd.
• Of eventuele schade aan het gebouw, de inventaris of het terrein aan
de beheerder is gemeld.
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