Huisregels Boerhaarshoeve GroepsGlamping en Glampcamp
Wij verwachten dat u net zo met onze gebouwen, terrein en inventaris omgaat als dat u dat verlangt
van anderen met uw eigendommen.
Zoals in de huurovereenkomst omschreven dient de huurder (c.q. leiding) er zorg voor te dragen,
dat iedere deelnemer van de groep van te voren op de hoogte is van onderstaande regels.
Zelf meenemen:
Lakenpakket: Slaapzak of dekbed, Kussen, Kussensloop, Dekbedovertrek (1 persoons), Hoeslaken (1
persoons)
Linnengoed voor in de keuken
Schoonmaakmiddelen
Huisvuilzakken
Algemeen:
De huisregels berusten op een normaal gedrag, dat geen schade of overlast aan of voor anderen
veroorzaakt. Echter bij het niet naleven of overtreden van de huisregels behouden wij ons het recht
voor een of meerdere personen de toegang tot het gebouw en terrein te ontzeggen.
 Afval deponeren in de daarvoor bestemde containers en afvalbakken.
 De nachtrust geldt van 23.00 uur tot 7.00 uur, dat het op het terrein en in de gebouwen en
het terrein de huurder/groep een andere niet tot last mag zijn.
 Openbaar dronkenschap, discriminatie, bedreiging en of geweld zijn niet toegestaan en
hierop volgt onmiddellijke melding bij politie.
 Vernieling, vermissing of ernstige vervuiling worden in rekening gebracht
 Externe catering is niet toegestaan (Boerhaarshoeve biedt volop mogelijkheden).
 Roken in het tenthuis en de slaaptenten is niet toegestaan.
Tent(huis)
De indeling van het gebouw en de opstelling van het meubilair kan in overleg veranderd worden.
Bij vertrek dienen de tenten en het tenthuis veegschoon/ stofzuigerschoon en in oorspronkelijke
opstelling en staat opgeleverd te worden.
Het meubilair alleen in overleg verplaatsen en het binnenmeubilair niet buiten gebruiken.
Versierselen alleen bevestigen aan de daarvoor bestemde haken en ogen. Het gebruik van
plakband en of lijm op wanden en of deuren is niet toegestaan.
Het gebruik van elektrische apparatuur die overlast veroorzaakt, het elektriciteitsnetwerk
overbelast en de veiligheid in het gedrang brengt is niet toegestaan.Verder is het meebrengen van
een eigen tapinstallatie en grote geluidsapparatuur is niet toegestaan.

Slaaptenten:
Het gebruik van een hoeslaken, dekbedovertrek en kussensloop is verplicht. In zowel de
Groepsglamping als het GlampCamp dient u ook een eigen kussen en dekbed of slaapzak mee te
nemen.
In de slaaptenten is het volgende niet toegestaan:
 Eten en te drinken.
 Gebruik van geluidsapparatuur.
 Staan of springen en het verschuiven van en op de bedden.
Keukenunit
De huurder controleert bij aankomst de inventaris van de keukenunit en gebreken kunnen dan
worden gemeld; na overdracht is de leiding verantwoordelijk voor de accommodatie en de
inventaris. Bij vertrek dient het gebroken servies , vermissing of vernieling te worden gemeld en
verrekend. Bij vertrek dient de keuken schoon en in oorspronkelijke opstelling en staat opgeleverd
te worden.
Sanitair:
Er bevinden zich 4 toilettten, en meerdere wasruimtes en waterpunten en in de overkapping direct
naast het tenthuis. Achterin de boerderij bevinden zich 2 sanitaire ruimtes voor dames en heren
met 4 toiletten en 4 douches. Toiletpapier is aanwezig. Na gebruik de sanitaire ruimtes netjes
achterlaten.
Afvalverzameling en scheiding:
We proberen zoveel mogelijk het afval te scheiden in onze afvalhoek: De containers zijn zoveel
mogelijk gelabeld.
 Groene afval in de groene container.
 Glas in de glascontainers.
 Restafval alleen in gesloten afvalzakken in de restafvalcontainer.
 Vet of frituurolie in de vetcontainer.
 Oud Papier en karton gebundeld in het papierhok, geen kartonnen dozen in de
restafvalcontainer.
 Het storten van grof vuil is niet toegestaan.
 Chemisch afval en of batterijen kunt u afgeven op de receptie.
Terrein en omgeving
Het buitenterrein en de terrassen zijn beschikbaar van 7.00 uur tot 23.00 uur.
Er zijn meerdere speeltoestellen en speelattributen die alleen bedoeld zijn voor kinderen.
Voor activiteiten en balspellen is het sportveld beschikbaar.
 Activiteiten met water zijn niet toegestaan.
 Balspelen alleen op het sportveld.
 Het klimmen in bomen en vernielen van planten, bomen of struiken is niet toegestaan.
 Stallen, schuren en weilanden zijn verboden voor onbevoegden.
 Het voeren van de aanwezige dieren en paarden is niet toegestaan.
 Parkeren op de daarvoor aangegeven plaatsen.



Fietsen kunnen in overleg gestald worden.

Kampvuur
Het stoken van een kampvuur is toegestaan in de daarvoor bestemde ijzeren bakken op de
daarvoor bestemde plaats als de weersomstandigheden dit toelaten.
 Gebruik hiervoor door Boerhaarshoeve geleverd brandhout (€10,- per kruiwagen), of eigen
meegebracht hout.
 Het brandhout moet droog zijn. Geen afval verbranden. Geen hout uit bossen of terrein
sprokkelen.

