Huisreglement
Beste gasten,
Wij heten u van harte welkom bij Boerderij Natuurlijk. Wij bieden graag een goede basis voor een
fijne vakantie. Om een prettig verblijf mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat onze gasten het
huisreglement accepteren en naleven.
Met uw boeking accepteert u ons huisreglement, die altijd een onderdeel uitmaakt van onze
overeenkomst met de huurder. De persoon die onze accommodatie boekt, zorgt ervoor dat alle
medereizigers ook op de hoogte zijn van het huisreglement.
Als u vragen heeft, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen via de volgende
nummers:
06-22088780 (Ingrid) of 06-13799816 (Ferd).
Op deze manier kunnen wij onduidelijkheden snel verhelderen.
Hoofdregel:
Wij vragen u onze buren en anderen geen overlast te bezorgen en respectvol met ons pand, het
terrein en de inventaris om te gaan.
Tijdens de afgesproken huurperiode bent u de verantwoordelijke voor het gehuurde
vakantieverblijf.
Sluit altijd alle deuren wanneer u weggaat, schakel de verlichting uit en neem altijd de sleutel van
de voordeur mee.
1. Aankomst:
Bij aankomst meldt u zich bij de beheerder met de deelnemerslijst
(naam, adres, woonplaats, geboortedatum van iedere deelnemer en het totaal aantal
overnachtingen)
Overhandiging van de sleutel kan uitsluitend ná ontvangst van de deelnemerslijst.
Het kan voorkomen dat u nog niet alle ruimtes meteen in gebruik kunt nemen omdat de
schoonmaak nog niet helemaal voltooid is.
Aankomsttijden: Weekend vrijdag vanaf 16:00 uur. Midweek maandag vanaf : 14:00 uur
Vertrektijden: Weekend zondag 17:00 uur. Lang weekend maandag 10:00 uur. Midweek vrijdag
om 10: uur.
2. Stiltegebied:
- Tussen 23:00 uur en 08:00 uur geldt de nachtrustperiode. Het is niet toegestaan om enige vorm
van geluid te maken buiten de accommodatie en ook niet op de openbare weg.
- Tussen 23:00 uur en 08:00 uur is enkel achtergrondmuziek toegestaan.
- Op het buitenterrein is geluidsapparatuur niet toegestaan.
3. Brandveiligheid:
- Binnen de gehele accommodatie is roken verboden. Op het terras en in de tuin is het toegestaan
mits u gebruik maakt van een asbak. Als er brandschade is, zijn de reparatiekosten
vanzelfsprekend voor de huurder en meld u deze schade aan de verhuurder.
- Aanleg van kampvuur is mogelijk op de daarvoor aangewezen plek. Hiervoor dient vooraf
toestemming gevraagd te worden aan de beheerder.
- In de accommodatie bevinden zich brandblusapparaten. Gebruik deze alleen wanneer dit nodig is.
- Sluit altijd alle deuren wanneer u weggaat.

4. Slaapkamers:
- Bij aankomst zijn de bedden opgemaakt. Het is fijn als vooraf wordt aangegeven welke bedden
gebruikt gaan worden.
- Gelieve voor uw vertrek de kussensloop, het dekbedovertrek en onderlaken op het voeteneind te
verzamelen.
5. Ver-/gebruiksartikelen:
- Er is een groot koffiezetapparaat waar gewone snelfiltermaling koffie in kan. Filters zijn aanwezig.
- In de vaatwasser kunnen standaard vaatwastabletten gebruikt worden.
- Standaard zijn er 4 handdoeken en 4 theedoeken, een afwasborstel, schuursponsje en
vaatdoekje aanwezig. Voor gepast afwasmiddel/vaatwastabletten, vuilniszakken en extra
toiletpapier dient u zelf te zorgen.
6. Keuken:
- Borden, kopjes, glazen, bestek, pannen etc. graag in schone en droge toestand op de plek
terugzetten.
- Hete items zoals potten of pannen moeten altijd met onderzetters gebruikt worden.
- Gebruik een snijplank voor het snijden en hakken van voedsel.
- Gelieve de binnenkant van de oven en de magnetron schoon te houden.
7. Kachel:
- De kachel mag alleen worden gebruikt door volwassenen en nooit zonder toezicht.
- Houd uw kinderen uit de buurt van de kachel om brandwonden te voorkomen.
- Het verbranden van afvalhout, oud papier of afval is niet toegestaan.
8. Parkeren
- U kunt parkeren op de geselecteerde parkeerplaatsen. De verhuurder aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade aan het geparkeerde voertuig en de inhoud ervan.
9. Huisdieren
Huisdieren zijn NIET toegestaan in of rondom de accommodatie!
10. Internet Wi-Fi
- U kunt de WLAN-verbinding die door ons wordt geleverd gratis gebruiken op uw apparaten. U
ontvangt de geldige WLAN-code bij aankomst.
- De huurder gebruikt het internet altijd op eigen risico. De verhuurder aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor alle activiteiten van de huurder op het netwerk.
- Wij vragen uw begrip dat we tegen misbruik zijn van het internet en met een handtekening geeft u
ons die zekerheid.
11. Afval
- Als duurzame, natuur- en milieuvriendelijke accommodatie scheiden wij het afval naar PMD
(plastic, metalen verpakkingen en drinkkarton), papier, glaswerk en restafval (natpapier/servetten).
- Gooi voedselresten, afval of toiletartikelen nooit in toiletten of andere afvoeren.

12. Schoonmaak:
Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd achter te laten. Dit betekent:
- De accommodatie veegschoon opleveren.
- Het fornuis schoon maken.
- Maak de koelkast leeg en veeg droog.
- Serviesgoed, ketels en pannen schoon en droog terug op hun plaats.
- Tafels en stoelen schoon terug op de plaats.
- Het tuinmeubilair schoon terug op de plaats.
- Het buitenterrein ontdaan van blikjes, papiertjes, sigarettenpeuken, bekertjes ect..
- Beddengoed afhalen, de kussensloop, het dekbedovertrek en onderlaken op het voeteneind
verzamelen (matrasbeschermer laten zitten).
- Wij verzorgen de eindschoonmaak.
- Wordt de accommodatie en/of het buitenterrein niet schoon achtergelaten dan kan dit
tot gevolg hebben dat extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
13. Schade:
- Schade aan inventaris, het gebouw en/of sportvelden zullen op kosten van de huurder
worden hersteld of zo nodig tegen nieuwprijs worden vervangen.
14. Aansprakelijkheid:
De leiding van de groep is aansprakelijk voor zover het betreft:
- de veiligheid van de groepsleden;
- de orde en netheid in en om het gebouw;
- de naleving van het huisreglement door de groepsleden;
Wanneer u óf één óf meerdere van de groepsleden onze regels niet naleeft zullen wij u of het
groepslid/de groepsleden een waarschuwing geven.
Wanneer dit er niet toe leidt dat deze regels alsnog worden nageleefd, kunnen wij de overeenkomst
met u opzeggen. Soms kan het nodig zijn om u of het groepslid c.q. de groepsleden met
onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein en de accommodatie te ontzeggen.
- Eventuele juridische kosten en andere schades ten gevolge van het niet naleven van deze
huisregels zullen bij u in rekening worden gebracht.
- Gebruik van spel en speelmaterialen, beschikbaar gesteld door Boerderij Natuurlijk
geschied voor EIGEN RISICO.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inbraak of diefstal.
- Betreden van stallen en bedrijfsterrein is enkel toegestaan na overleg met de beheerder en onder
begeleiding.
Hartelijk dank voor uw aandacht.
Wij wensen u en de andere groepsleden een fijn en aangenaam verblijf bij Boerderij Natuurlijk !
Groeten van Ferd & Ingrid

