Huisregels ‘De Rozenhorst’ - 3 vakantiewoningen / groepsaccommodatie
Aankomst en vertrek
• De hoofdhuurder dient zich bij aankomst te melden aan de zijkant van het woonhuis x.
Samen zullen we vervolgens de accommodatie doorlopen en u van alle (gebruiks)informatie voorzien.
• Bij aankomst ligt er een groot en een klein inschrijfformulier. U als hoofdhuurder zal alle gegevens moeten invullen
op het kleine formulier, de overige huurders moeten een beperkt aantal gegevens op het grote formulier invullen.
Deze gegevens zijn wij wettelijk verplicht van u te hebben. Graag goed invullen en dezelfde dag aan ons geven.
• Op de dag van vertrek, dient u uiterlijk op de afgesproken tijd de accommodatie te verlaten.
• De ruimten die u gebruikt dient u zelf (normaal) schoon te houden en bij uw vertrek opgeruimd achter te laten.
• Wij verzorgen de eindschoonmaak voor u.
Parkeren auto’s
Op onze parkeerplaats aan de voorkant van het terrein, direct vanaf de weg passen ca. 9 auto's.
Graag parkeren volgens tekening. De schuur met parkeerplaats is niet van ons.
Parkeren fietsen
De fietsen mogen: bij de auto's, op het eigen terras of naast elkaar op het stuk voor de rozentuin. //////
De fietsen mogen echt niet in de vakantiewoningen, ook niet in de recreatieruimte of in de kas.
Heeft u een scootmobiel, overlegt u dan met ons.
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Contact
Als u na aankomst iets wilt weten of wat bent vergeten, mag u altijd aanbellen aan de zijkant van ons huis x.
Ook kunt ons mobiele nummer bellen of ons aanspreken als u ons ziet. Graag niet zomaar door onze achterdeur naar
binnen komen. Voor zaken die geen spoed hebben graag niet meer na 19.00 uur.
Bewoning en bezoek
• In de woningen mogen alleen die mensen slapen die ook op de factuur en het nachtregister staan.
• Dag-bezoek is gratis als het om een paar mensen gaat en als het alleen even op de ‘koffie komen’ is.
• Als er meer bezoek komt en/of als ze langer blijven, dient u dit van te voren te vragen.
Er zijn dan kosten aan verbonden (2,50 p.p.).
• Wij hanteren een maximale groepsgrootte (inclusief combinatie met camping of gasten)
dit om overlast naar anderen te voorkomen. De grootte is afhankelijk van wat u huurt.
Geluid
Het lange terras van de vakantiewoningen aan de rozentuin zorgt voor veel privacy. Zeker als de hele lokatie gehuurd
is. De camping, ons huis en de huizen van buren zijn niet heel dicht bij. Toch hopen wij dat u er rekening mee houdt
dat geluid ’s avonds ver draagt. ’s avonds na 23.00 uur graag zacht doen of binnen gaan zitten.
• Als niet de hele locatie is gehuurd, dient u rekening te houden met uw vakantieburen.
• Het is niet toegestaan om radio’s, televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zodanig te
gebruiken dat zij overlast bezorgen aan anderen. Het geluid mag niet buiten de accommodatie hoorbaar zijn.
• Tussen 23.00 uur en 7.00 uur geldt de nachtrustperiode. Het is in die periode buiten niet toegestaan lawaai te
maken, dus ook niet op de openbare weg.
Vervolg volgende pagina.

Brandveiligheid / vuur / BBQ
• Vuur maken mag alleen in de vuurkorf op het grind voor de woningen, in de vuurplaats en in
de houtkachel in de recreatieruimte.
• BBQ mag op het eigen terras of buiten bij de kas.
• Vluchtwegen en brandblusapparaten moeten ten allen tijde vrij toegankelijk zijn.
• Roken in de woningen is verboden.
• In de accommodatie bevinden zich voldoende brandblusapparaten.
• Onterecht gebruik van brandblusapparaten leidt al snel tot grote schade die wij de contractant/groep in
rekening brengen.
Huisdieren
• Huisdieren zijn in onze accommodaties alleen in overleg toegestaan. Wij berekenen geen kosten en hopen dat u 		
zorgt dat de dieren geen schade aanrichten aan de woningen.
• Honden dienen op het terrein aangelijnt te zijn, op uw terras kunnen ze los als ze daar blijven en als evt.
vakantieburen dat goed vinden. Sommige andere gasten zijn bang voor honden en onze kippen lopen los.
• Het kan voorkomen dat u ergens heen wilt gaan waar huisdieren niet zijn toegestaan.
Overleg dan even met ons. Wellicht kunnen wij behulpzaam zijn met uitlaten.
Meubels verplaatsen
• Meubels mogen verplaatst worden als dat nodig is, wel tillen niet schuiven. Plaatst u het na afloop weer terug.
• Bedden mogen niet (zonder toestemming) worden verplaatst.
• Het is verplicht een kussensloop, onderlaken en dekbedovertrek te gebruiken. Wanneer u deze niet bij heeft, kunt u
deze alsnog tegen vergoeding bij ons huren.
Tennisbaan (1 mei/30 september)
Iedereen mag gratis op de tennisbaan (eigen spullen meenemen). Sleutel en gebruiksvoorwaarden bij de receptie.
Daar kunt u ook andere spellen lenen.
Recreatieruimte en kas
Deze ruimtes zijn extra beschikbaar voor zowel de woningen als de camping. Houd rekening met elkaar en ruimt u het
weer op na gebruik.
Buitenspel
• Rustig spel mag op het hele terrein. Wilt u harder met de bal schieten, vraagt u ons dan even of er een veld vrij is. 		
Niet met de bal tegen muren van de gebouwen aantrappen.
Kippen en konijnen
• Let u op uw kinderen dat ze lief zijn voor onze dieren, opjagen is vaak niet kwaad bedoeld maar naar voor de dieren.
Honden met jachtinstinct ook op het terras aan de lijn.
Groenten en fruit
• Wilt u de tuinen bekijken, kunt u het ons vragen of aan mensen die daar aan het werk zijn.
• Van onze eigen kas, bomen of struiken mag u best iets proeven maar het is niet de bedoeling dat u ongevraagd 		
meer groeten of fruit plukt.
Aansprakelijkheid
• De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van, of schade aan uw goederen.
• Het gebruik van de speeltoestellen e.d. is voor eigen risico en u dient zich te houden aan de voorwaarden.
Bij diefstal/vandalisme/drugsgebruik/illegale activiteiten/ernstige overtreding van de huisregels.
Indien u of één van de groepsleden onze regels niet naleeft, zullen wij u of het groepslid/leden een waarschuwing
geven. Als u daar geen gehoor aan geeft, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen u of het groepslid/leden in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein en de accommodatie ontzeggen. Dit zonder
teruggaaf van geld.

