INFORMATIE OVER UW VERBLIJF OP WESTERWEELDE
Geachte gast,
Hartelijk welkom op Westerweelde. Wij wensen u een prettig verblijf toe. Wij zullen ons best doen het u naar de zin te maken. Van u verwachten wij
dat u zich, om uw verblijf zowel voor u als voor ons prettig te laten verlopen, aan de volgende ‘spelregels’ houdt. Ook vragen wij u de andere
deelnemers van uw gezelschap van deze regels op de hoogte te brengen.
HO OFDREGEL:

Gedraag u zodanig dat u anderen geen overlast bezorgt en gebruik ons pand, de inventaris en het terrein op een correcte manier.
Erf:
Het erf tussen Groepsaccommodatie en Woning is privéterrein.
Parkeren:
De auto´s kunt u parkeren op parkeerplaats. Het is niet toegestaan
auto´s op het terrein te parkeren. In- en uitladen kunt u achter de
accommodatie doen.
Inve ntaris:
Als er tijdens uw verblijf iets kapot gaat of verdwijnt, wordt u
verzocht dit aan ons door te geven, zodat voor aanvulling/vervanging
kan worden gezorgd. Eventuele schade kan aan u doorberekend
worden.
Frituren:
In verband met de brandverzekering is het niet toegestaan te frituren.
Ook het gebruik van uw eigen frituurpan is niet toegestaan.
Me ubilair:
Het is niet toegestaan meubilair naar buiten te verplaatsen.
Schoonmaken:
T ijdens uw verblijf houdt u de accommodatie netjes en aan het eind
laat u deze veegschoon achter. Wij verzorgen de eindschoonmaak
voor u.
Ballen op het erf/terras
Balspelen graag alleen op het speel-, sportveld of de in de zandkuil.
Brandveiligheid:
Vluchtwegen, brandhaspels en brandblusapparaten dienen altijd
vrij toegankelijk te zijn.
De nooduitgang voor de accommodatie (buitentrap) mag alleen
gebruikt worden voor noodgevallen. Het is niet toegestaan het
´balkon´ te gebruiken als zitplaats.
Roken is in de gehele accommodatie niet toegestaan.
Op onze kampvuurplaats kan een kampvuur worden aangelegd.
Wel vragen wij u dit van tevoren met ons te overleggen.
Sanitair:
Om verstopping te voorkomen:
deponeert u maandverband en dergelijke in de daarvoor
bestemde zakjes (dus NIET in de toiletpot)
spoelt u geen vet etc. door de gootsteen
Verstoppingen als gevolg van het geen gehoor geven aan
bovenstaande worden aan u doorberekend.
Slaapruimten:
Het is niet toegestaan zonder overleg bedden en/of kasten te
verplaatsen. Het meubilair heeft hier erg onder te lijden.
Ge luid:
Radio, T V , muziekinstrumenten of andere geluidveroorzakers
worden zodanig gebruikt dat zij geen overlast voor anderen
veroorzaken en buiten niet hoorbaar zijn;
het is niet toegestaan uw eigen installaties en/of boxen mee te
nemen en te gebruiken.
het is niet toegestaan de muziekinstallatie buiten te gebruiken.
T ussen 22.00 uur en 07.00 uur is het nachttijd. Wilt u binnen
toch genieten van muziek, draai dan de volumeknop laag. Ook

het dichthouden van ramen en deuren kan overlast aan anderen
helpen voorkomen.
Energie:
Wees zuinig met energie. Als het te warm is, zet dan de
verwarming lager en niet de ramen open.
Laat de kraan niet onnodig lopen. Doe het licht uit in de
vertrekken waar geen mensen aanwezig zijn.
Afval:
Glas, papier en overig afval worden gescheiden ingezameld. Op de
parkeerplaats staan containers voor glas, papier en huisafval. Breng
volle vuilniszakken meteen naar de container en laat ze niet buiten
staan: honden, katten en vogels zullen hier graag op af komen!
Bezoekers:
Indien u tijdens uw verblijf bezoekers of extra gasten ontvangt, dient
u dit aan ons te melden.
Honden.
Honden zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:
Buiten de accommodatie dient de hond aangelijnd te zijn (ook
voor de veiligheid van onze kippen ) . Even door het bos
gelopen komt u in een gebied waar honden vrij mogen
rondlopen.
Wanneer u uw hond uitlaat op het terrein van Westerweelde,
dient u de hondenpoep op te ruimen.
U laat uw hond niet zonder begeleiding achter in de
accommodatie.
U zorgt er voor dat uw hond niet op de bedden en/of banken
ligt.
Vertrek:
Wij vragen u om ons ongeveer 20 minuten voor vertrek te
waarschuwen, zodat wij de accommodatie samen met u globaal
kunnen inspecteren. De borgsom wordt , na volledige inspectie door
de schoonmaakdienst , per bank terugbetaald. Eventuele schade wordt
van het betaalde bedrag ingehouden.
Toegang:
De eigenaren kunnen in noodgevallen de accommodatie zonder
overleg betreden.
Klachten:
Mochten er klachten ontstaan, blijf er dan niet mee zitten. Meld het
ons zo snel mogelijk, zodat er een oplossing kan worden gezocht.
O verige dingen die u moet weten / mee moet nemen:
Vaatwastabletten, koffiefilters zijn aanwezig;
Neemt u zelf mee:
Beddengoed (dekbedovertrek, kussensloop,
hoeslaken)
Handdoeken en theedoeken;
T oiletpapier;
Jeugdgroepen en scholen dienen zelf slaapzakken en/of
dekbedden mee te nemen! Indien van toepassing is dat op uw
factuur vermeld.
Wij wensen u een prettig verblijf!
Vriendelijke groeten,
Rens en Karin Stokvis
nov 2015

