Huisreglement en algemene voorwaarden
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 verboden:
















Voor omwonenden en medegasten overlast te veroorzaken.
Muziek met een eigen aangevoerde geluidsinstallatie ten gehore te brengen.
Tussen 23:00uur en 09:00 uur in en rond het gebouw luidruchtig te zijn.
Onnodig te claxonneren op en rond het terrein
Bedden, matrassen of kasten te verplaatsen.
Meubilair van binnen, buiten te gebruiken.
In de slaapvertrekken eten of drinken te nuttigen of te bewaren.
Kinderen zonder begeleiding in de slaapkamers te laten spelen.
Huisdieren toe te laten in de slaapkamers.
Rookmelders te verwijderen
In de accommodatie te roken.
In de accommodatie een friteuse te gebruiken.
Muren en deuren te beschadigen d.m.v. spijkers, punaise, duct-tape en plakband.
Drugs of verdovende middelen te gebruiken.
Alcohol te nuttigen onder 18 jaar / wel 18 jaar = geen overmatig alcoholgebruik.

Wij verzoeken u dringend:
















Auto’s te parkeren op de aangegeven parkeerplaats.
Toegang tot terrein vrij te houden i.v.m. calamiteiten.
Vermissingen of gebreken kunt u melden tot 2 uur na aankomst.
Huisdieren voor verblijf aan melden.
Huisdieren aan te lijnen en buiten het terrein uit te laten.
De nodige voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van open (kamp)vuur,
barbecueën etc. zorg altijd voor een emmer water binnen handbereik.
Gebruik te maken van aanwezige asbakken.
Aan elk begin van brand of vermoeden van brand direct de omgeving waarschuwen,
personen en dieren in veiligheid brengen, de beheerder in kennis stellen, goederen in
veiligheid brengen, eventuele gasflessen te verwijderen en beginnen met
bluswerkzaamheden.
Bij ongelukken en noodgevallen de beheerder te informeren, de beheerder beschikt
over een EHBO-trommel.
Bij vertrek alle ruimtes (incl. keuken, toiletten en de schuur) veegschoon achter te
laten. Plakkerige vloeren te dweilen.
Afval te scheiden op de daarvoor aangegeven plaats.
Rommel op het sportveld en/of in het bos op te ruimen.
Meubels terug te plaatsen zoals bij aankomst aangetroffen.
Alle aanwijzingen van de beheerders van Vakantieboerderij de Putte op te volgen.

Algemene voorwaarden:















Betaling dient 1 maand voor aankomst voldaan te zijn.
Wij accepteren geen boekingen van studenten (jongeren) groepen zonder
begeleiding.
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 huurder heeft de verplichting de voorwaarde en huisregels na te leven. Hij
draagt er zorg voor, dat de groepsleden de voorwaarde en de huisregels
naleven.
Bij aankomst dient de huurder zich te melden bij de beheerder.
Bij het accepteren van de huissleutel verklaart u zich akkoord met de
huisregels.
De beheerder heeft te allen tijde het recht de accommodatie te betreden.
Instructies van de beheerder dienen altijd opgevolgd te worden..
Ontgroeningen zijn niet toegestaan.
Indien u of iemand van de groep onze regels niet naleeft, zullen wij u het
groepslid of de groepsleden een waarschuwing geven. Als u daar geen
gehoor aan geeft, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen u
het groepslid of de groepsleden in dat geval met onmiddellijke ingang de
toegang tot ons terrein en de accommodatie ontzeggen.
Wij verzoeken u om ons voor vertrek te waarschuwen, zodat wij samen met u
de accommodatie en de inventaris kunnen controleren of deze voldoende
schoon is. Mocht dit niet voldoende zijn, dan houden wij geld van de borg in
voor de extra schoonmaak.
Schade aan eigendommen van de beheerder moeten gemeld worden en voor
vertrek worden afgerekend.

Annulering:






Voor 24 weken voor aankomstdatum 10% van het verschuldigde bedrag
Bij 23-16 weken voor aankomstdatum 50% van het verschuldigde bedrag
Bij 15-8 weken voor aankomstdatum 70% van het verschuldigde bedrag
Bij 7-4 weken voor aankomstdatum 80% van het verschuldigde bedrag
Vanaf 3 weken voor aankomstdatum 90% van het verschuldigde bedrag

Wij wensen u een prettig verblijf toe
Fam van Beers

