Huisregels Boerhaarshoeve
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: Kussensloop, Dekbedovertrek (1 persoons), Hoeslaken (1 persoons) Geen slaapzakken
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 erf te ontzeggen.
 Afval deponeren in de daarvoor bestemde containers en afvalbakken.
 De nachtrust geldt van 23.00 uur tot 7.00 uur op het terrein en in de gebouwen. En
betekent dat de huurder/groep een ander niet tot last mag zijn.
 Alcoholgebruik wat leidt tot openbare dronkenschap en onberekenbaar gedrag,
discriminatie, bedreiging en of geweld zijn verboden en hierop volgt onmiddellijke melding
bij politie.
 Vernieling, vermissing of ernstige vervuiling worden in rekening gebracht
 Het hele gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie met een doorvermelding naar de
plaatselijke brandweer. Deze installatie reageert op rook, temperatuur en brandbare gassen
zoals overtollig gebruik van deodorant. Een reset van de installatie nadat deze afgegaan is
kost € 150,-.
 Externe catering en maaltijdverzorging is niet toegestaan. (Boerhaarshoeve biedt volop
mogelijkheden)
Dagverblijven
De indeling van het gebouw en de opstelling van het meubilair kan in overleg veranderd worden.
Bij vertrek dient het dagverblijf 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.

Slaapkamers en bovenverdieping:
De nooddeuren op de bovenverdieping mogen alleen in geval van nood worden gebruikt i.v.m.
privacy van de andere groep en de eigenaar.
Het gebruik van een hoeslaken, dekbedovertrek en kussensloop is verplicht. Een slaapzak is niet
toegestaan.
Op de bovenverdieping is het volgende niet toegestaan:
 Roken.
 Eten en te drinken.
 Gebruik van geluidsapparatuur.
 Overdag uitsluitend gebruiken voor het omkleden.
 Staan of springen en het verschuiven van en op de bedden.
Keukens
De keukens zijn volledig ingericht. De huurder controleert bij aankomst 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.
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.
o 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 alleen op de daarvoor aangegeven plaatsen.
 Fietsen kunnen in overleg gestald worden.

