Huisregels groepsaccommodatie Heppienest
Wij heten u van harte welkom bij Heppienest-onthaasten en samenzijn.
Dit huishoudelijk reglement is opgesteld om u een aangenaam en probleemloos
verblijf te laten hebben en zijn in combinatie met de algemene voorwaarden. Wij
hopen dat u zich hier thuis zult voelen.
Wij verzoeken u vriendelijk om met de accommodatie en zijn omgeving om te
gaan zoals u zou wensen dat gasten met uw woning en leefomgeving om zouden
gaan. Wij wensen u een aangenaam verblijf!
Algemeen.
 U krijgt bij aankomst een sleutel van onze accommodatie die na uw
definitieve vertrek weer ingeleverd wordt. Meer info volgt na reservering.
De 2 deuren in de slaapkamers en de enkele deur in de
keuken niet gebruiken, deze zijn extra nooduitgangen.
 De ingang van de groepsaccommodatie is gedurende het gehele verblijf
via de achterzijde, nummer 18a. Dit om uw privacy en de onze te
respecteren. Mocht u een dag of avond uitgaan, vergeet dan niet de
sleutel mee te nemen.
 Breuk en beschadiging graag melden voor vertrek.
 Bij extreem gebruik van water en elektriciteit wordt dit extra in rekening
gebracht.
Parkeren.
 U kunt uw auto / motor parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats
in het geprepareerde deel van de weide, of langs de landweg.
 Fietsen kunt u in het schuurtje plaatsen.
Geluidsoverlast.
 Het is niet toegestaan om radio’s muziekinstrumenten of andere
geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan
anderen. Heppienest ligt in een stiltegebied. Plezier maken is overigens
prima.
 Tussen 22.00 uur en 08.00 uur geldt de nachtrustperiode. In die periode is
het niet toegestaan enige vorm van lawaai te maken, niet in of buiten de
accommodatie, maar ook niet op de openbare weg. Wij verzoeken u om
rekening te houden met onze buren en na 22.00 uur rustig / stil te zijn.
Huisdieren.
 Huisdieren: max 2 en in overleg.

Brandveiligheid.
 Om brand te voorkomen, heeft u voor het gebruik van de vuurplaats eerst
de toestemming van ons nodig. In verband met houtverbruik, windrichting
etc.
 Roken in is binnenshuis ten strengste verboden. (Brandalarmen gaan dan
af).
 Volg bij brand de bordjes nooduitgang.
Afvalstoffen.
 We scheiden, plastic, papier, groenafval en restafval in aparte bakken.
Schoonmaken.
 De accommodatie moet veegschoon zijn bij vertrek. Wij verzorgen de
eindschoonmaak.
 U wordt verzocht alle gebruikte materialen en meubilair op zijn plaats
terug te zetten.
 De inventaris staat schoon en droog in de kasten.
 Alle vuilnisemmertjes en vuilnisbakken zijn in de containers geleegd,
haren e.d. uit putjes en wasbakken verwijderd.
 Schoonmaakmateriaal vindt u in de keuken of in de werkkast.
 Het beddengoed , indien gehuurd, afhalen en binnenste buiten in de
linnenzak/of kussensloop. M.u.v. de matrasbeschermer.


Wordt de accommodatie niet opgeruimd achtergelaten dan kan dat tot
gevolg hebben, dat aan u extra schoonmaakkosten in rekening worden
gebracht.

Keuken.
 De keukeninventaris is vrij volledig, mocht u iets missen, neem dan
contact met ons op.
 Vaatwastabletten zijn aanwezig.
Slaapkamers.
 Bedden mogen niet worden verplaatst. Dit ivm vluchtwegen en
beschadigingen aan de vloer.
 Er mogen geen etenswaren en/of drank in de slaapruimten worden
genuttigd.
 Bedlinnen en handoeken zijn ook bij ons te huren. (zie website).
Gebruik sanitair.
 Werkt u er aan mee de toiletten en douches zo schoon mogelijk te
houden.
 Wilt u na gebruik van de sauna, bad en douches deze schoonmaken en
droogmaken met de trekker.
 U kunt een klein wasje draaien.
De woonkamer.
 In de woonkamer hangt een smart-T.V. met WiFi en er liggen meerdere
spellen.



Er ligt ook een toeristen-informatiemap van de omgeving. Dit is een
groeidocument neem gerust leuke informatie mee.

Te huur.
 Fietsen bij lokale fietsshop Heuvelland http://www.fietsshopheuvelland.nl/
Klachten.
 Al hoewel wij onze uiterste best doen om uw aanwezigheid zo plezierig
mogelijk te laten verlopen, kunnen er toch klachten ontstaan. Neem dan
direct contact met ons op.
Borg.
 Zijn er geen defecten na uw vertrek dan ontvangt u de borg € 100,- minus
de toeristenbelasting (indien nog niet betaald) binnen 5 werkdagen terug
op uw rekening.
Zijn er nog vragen, dan kunt u altijd bij ons terecht. We denken graag mee om
uw verblijft optimaal te maken en geven u graag advies over uitstapjes.
Paul en Nicole
+31 (0)6-29523659
+31 (0)43-4582247

