13.

Huisregels & richtlijnen

Aankomst, vertrek en schoonmaak
1. De standaard aankomsttijd is 14:00 uur en standaard vertrektijd is 11:00 uur. Het is van groot belang
dat u zich houdt aan deze tijden. Alleen zo kunnen wij er garant voor staan dat u uw groepsruimte(n)
schoon aantreft. Afwijken van deze standaard aankomst- en vertrektijd kan alleen wanneer voorafgaand
overleg heeft plaatsgevonden met de beheerder. Ook voor eerder aankomen op het terrein, en later
vertrekken van het terrein dient u vooraf toestemming te hebben van de beheerder.
2. Wij verwachten van u dat u op de dag van vertrek de slaapkamers om 10:00 uur schoon oplevert en
heeft ontruimd. De gebruikte groepsruimte(s) en inventaris dient op de aangegeven vertrektijd schoon
te worden opgeleverd. Dit houdt in dat alle gebruikte ruimtes dienen te zijn opgeruimd, geveegd en
gedweild, prullenbakken zijn geleegd, sanitair is schoongemaakt, de keukeninventaris is schoongemaakt
en is opgeruimd, afval in de afvalcontainers is gedeponeerd en het meubilair staat opgesteld zoals dit
stond bij aankomst.
3. Op de afgesproken vertrektijd gaat u samen met de beheerder de gebruikte groepsruimtes bekijken en
controleren of deze schoon zijn. Mocht dit niet voldoende zijn, dan wordt de borg voor de
eindschoonmaak ingehouden.
Gebruik accommodatie
4. Meubilair accommodaties: Voor binnen en buiten is in en bij de accommodatie voldoende meubilair
aanwezig. Het is daarom niet toegestaan meubilair van binnen naar buiten en van buiten naar binnen te
verplaatsen. Komt u zitplaatsen te kort, geef dit dan aan bij de beheerder.
5. Gebruik slaapkamers: De slaapkamers kunnen en mogen niet als recreatieruimte gebruikt worden. Deze
ruimtes zijn daar niet voor bedoeld. Bedden, matrassen en kussens mogen in geen geval verplaatst
worden naar andere ruimtes. I.v.m. de veiligheid blijven bedden in de kamers op dezelfde plaats staan.
6. Gebruik van een laken over het matras en een kussensloop over het kussen is i.v.m. de hygiëne
verplicht. Ook bij gebruik van een slaapzak.
7. Roken in de accommodatie en in het bos is niet toegestaan. Indien er mensen zijn die willen roken dan
kan dit op het voorplein of op de binnenplaats. Wij verzoeken u daarbij gebruik te maken van de
aanwezige asbakken op de terrassen en willen we vragen deze asbakken regelmatig te legen.
8. Afval dient u te scheiden in papier, glas, frituurvet en restafval (incl. GFT). U kunt het afval deponeren
in de containers achter het gebouw. Onze afvalcontainers kunt u gebruiken voor een “normale”
hoeveelheid afval. “Grotere” hoeveelheden afval dient u zelf mee te nemen, of kunt u achterlaten
tegen een vergoeding.
9. De toewijzing van groepsruimten en slaapkamers is onder voorbehoud.
10. Ga zuinig om met energie; laat niet onnodig verlichting branden en houd - gedurende de
wintermaanden - ramen en deuren zo veel mogelijk gesloten.
11. Huisdieren zijn op het terrein en in de gebouwen niet toegestaan.
12. Meld eventuele gebreken in de door u gehuurde ruimte s.v.p. direct bij de medewerkers van het
buitencentrum. Wij proberen dit dan zo snel mogelijk te verhelpen.
13. Na 23.00 uur moet het buiten het gebouw en op het terrein stil zijn! Daarnaast is het niet
toegestaan om tussen 01:00 uur en 09:00 uur live- of mechanisch muziek ten gehore te brengen in de
accommodatie. Buiten deze gezette tijden dienen andere gasten, kampeerders, omwonenden en de
flora & fauna geen overlast in welke vorm dan ook te ondervinden.
14. Als groepsverantwoordelijke bent u verplicht zich te houden aan de drank- & horecawet, waarbij het
niet is toegestaan zwak alcoholische dranken te schenken aan jongeren onder de 16 jaar en geen sterk
alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar. U bent als groepsverantwoordelijke zelf
verantwoordelijk en aansprakelijk ter zake de drank- & horecawet.
15. Het bezit en/of gebruik van drugs, het plegen van wanprestatie, molest of drankmisbruik is niet
toegestaan en zal direct leiden tot verwijdering van de betrokkene(n).
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Gebruik terrein
16. Kampvuren zijn niet toegestaan buiten de bestaande vuurplaatsen. Gebruik van de kampvuurplaats is op
afspraak, want hier dient melding van gemaakt te worden bij brandweer en politie. Bij het maken van een
kampvuur op de kampvuurplaats mag het vuur niet boven “heuphoogte” komen, het vuur dient binnen het
stookplateau of bak te blijven, bij windkracht 6 of hoger mag niet worden gestookt, minimaal 1 meerderjarig
persoon moet toezicht houden, rook mag geen overlast geven en er mag niets anders dan onbehandeld hout
worden gestookt.
17. Uiterlijk om 24:00 uur dient het kampvuur te zijn gedoofd.
18. Barbecueën is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen.
19. Voor sport en spel is voldoende ruimte op het terrein en in de omgeving van het buitencentrum. De
binnenplaats en de terrassen bij accommodatie zijn daar niet voor bestemd.
20. Parkeren: De parkeerruimte aan het zandpad voor bij de hoofdingang van de groepsaccommodatie is beperkt.
Omdat de hulpdiensten een doorgang van 4 meter nodig hebben, is het alleen toegestaan om aan de
rechterkant van het zandpad (aan de kant van de accommodatie) uw auto te parkeren. De bosrand dient vrij
te blijven! Voor meer parkeergelegenheid kunt u gebruik maken van de openbare parkeerplaats aan de
“Hessenbergse Weg” op +/- 350 meter afstand van de accommodatie. Parkeren van de auto is op eigen risico,
sluit de auto daarom goed af en haal waardevolle spullen uit de auto.
21. Omdat de accommodatie in een natuurreservaat ligt mag u buiten het gebouw geen mechanische muziek ten
gehore brengen.
22. Gebruik van het activiteitenterrein (rondom de boskapel) is toegestaan op afspraak.
23. Het is niet toegestaan om zonder toestemming en begeleiding van instructeurs van Het Buitencentrum
gebruik te maken van de touwbanen, klimmuur, kabelbaan en/of andere outdoor-activiteiten op het
activiteitenterrein. Het Buitencentrum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen ten gevolge
van het zonder toestemming betreden van de eerder genoemde outdoor-activiteiten.
24. Overdag is het toegestaan vrij te wandelen op wegen en paden in het natuurreservaat “de Hatertse en
Overasseltse vennen”. Let op dat u geen schade aan de natuur toebrengt.
25. Tussen zonsondergang en zonsopgang is het niet toegestaan is het natuurreservaat te komen, tenzij
toestemming is verkregen van de boswachterij.
26. Gebruik van de omliggende kampeerterreinen en speelvelden kan alleen met toestemming van de beheerder
van deze terreinen. U dient dit zelf te regelen met de beheerder van de terreinen.

Veiligheid en brandpreventie
27. Als gast/gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij adviseren dan ook waardevolle
spullen goed op te bergen en ramen en deuren zo veel mogelijk af te sluiten. Tegen een borgsom kunt u een
kluisje gebruiken. Voor de nacht adviseren wij een ronde te lopen en alle deuren en poorten om het terrein
te controleren en zo nodig af te sluiten.
28. Het Buitencentrum is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van uw eigendommen. U bent als
groep zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van uw verblijfsruimten.
29. Nooduitgangen, gangen, deuren en brandtrappen dienen vrij te blijven van obstakels en blokkades. Deuren
mogen niet op de haken gezet te worden. Deze dienen zelfsluitend te zijn d.m.v. de deurdranger.
30. Breekglaasjes, brandslangen en brandblussers zijn allen verzegeld. Bij misbruik (gebroken zegel) worden
kosten in rekening gebracht. Om uw veiligheid te waarborgen dient het gebruik/misbruik van
brandblusmiddelen zo snel mogelijk gemeld te worden bij de beheerder.
31. Bij een loze brandmelding (b.v. via de brandmeldinstallatie) zal minimaal € 200,00 in rekening worden
gebracht. Daarnaast komen alle kosten die voortvloeien uit het onnodig gebruik maken van de
alarminstallatie voor rekening van de gebruiker. U kunt hierbij denken aan schade aan apparatuur,
vervanging van breekglaasjes, extra personeelskosten en het uitrukken van hulpdiensten.
32. Indien een medewerker van Het Buitencentrum buiten kantoortijden wegens “overlast”, het niet naleven van
de huisregels of een “loos” alarm moet komen resetten, dan wordt hiervoor € 80,00 in rekening gebracht.
33. Neemt u s.v.p. kennis van de belangrijke telefoonnummers, de huisregels, de informatie van brandpreventie
en de brandinstructie in de informatiemap en de veiligheidsinstructie bij aankomst van de beheerder.
34. Wegens veiligheidmaatregelen en hulp bij calamiteiten dienen wij bij aankomst een lijst met namen van uw
groepsdeelnemers en daggasten te ontvangen. Zelf dient u ook een exemplaar direct voorhanden te hebben.
35. Er kan in het gebied waar Het Buitencentrum ligt een stookverbod worden afgekondigd. Het stookverbod kent
drie niveaus. U dient zich te houden aan de geboden en verboden die zijn gekoppeld het geldende niveau.
36. Als groepsverantwoordelijke bent u verplicht alle op het terrein geldende regels en veiligheidsvoorschriften
strikt na te leven en er tevens voor te zorgen dat de groepsleden en derden die op bezoek zijn ook de regels
en veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

