Huisreglement
Wij vinden het niet leuk om u al meteen lastig te vallen met allerlei ge- en
verboden. Om een prettige sfeer en een veilige omgeving voor u en ons te
behouden hebben we toch een aantal regels opgesteld. Wij gaan er vanuit
dat u zich daaraan zult houden.






















Het is niet toegestaan om in de accommodatie te roken.
Het is niet toegestaan bedden, matrassen of kasten te verplaatsen.
Het is niet toegestaan om meubilair van binnen, buiten te gebruiken.
Het is niet toegestaan om in de slaapvertrekken eten of drinken te nuttigen of te
bewaren.
Huisdieren zijn alleen in overleg met de beheerder toegestaan.
Het is niet toegestaan om binnen gebruik te maken van een frituurpan.
Auto’s dienen geparkeerd te worden op de aangegeven parkeerplaats.
Afval dient door u te worden gedeponeerd op de daarvoor aangegeven plaats.
Het is niet toegestaan s ’avonds na 24:00uur in en rond het gebouw luidruchtig te
zijn.
Eigen geluidsboxen is binnen en buiten niet toegestaan
Geen beschadigingen aanbrengen door middel van spijkers, punaises, duct-tape,
plakband op muren en deuren e.d.
U dient bij het vertrek alle ruimtes (incl. keuken, toiletten en de
slechtweeraccommodatie) schoon / veegschoon achter te laten. Ook rommel op het
sportveld en/of in het bos dient te worden opgeruimd.
Bij vertrek meubels terugplaatsen zoals bij aankomst
Het verblijf in onze groepsaccommodatie is geheel voor eigen risico van de huurders.
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor diefstal, beschadigingen van uw eigendommen
of persoonlijke ongelukken.
De beheerder beschikt over een EHBO-trommel voor noodgevallen.
De beheerder heeft ten alle tijden het recht de accommodatie te betreden.
Schade aan eigendommen van de beheerder moeten gemeld worden en worden
afgerekend.
Betaling dient 1 maand voor aankomst van de groep voldaan zijn.
Wijzingen of instructies van de beheerder dienen altijd opgevolgd te worden.
Kampvuur is mogelijk maar dient van te voren worden aangevraagd.

U dient zelf te zorgen voor:
 Onderlaken (1 persoons) + kussensloop, verplicht!
 Slaapzak of dekbed.
 Vaatdoeken, theedoeken ( evt een dweil ), vuilniszakken en poetsmiddel.

Wij wensen u een prettig verblijf toe
Fam van Beers
Vessemseweg 34
5528 CC Hoogeloon
Tel 0497-681978
Email: info@deputte.nl
www.deputte.nl

