Huisregels verblijf Jonkersbergen

De accommodatie

Bij aankomst treft de accommodatie en het terrein schoon en
ordelijk aan. Wij vragen u om tijdens uw verblijf ervoor te zorgen
dat alles netjes blijft. Bij vertrek dient u de accommodatie schoon
achter te laten.
Afval kunt u in de keuken scheiden in glas, papier, blik, plastic en
restafval. Daarna kunt u het afval plaatsen in de
‘Jutter’; een kleine opslag naast de accommodatie.

Kleinvee

Op het terrein naast de accommodatie worden schapen, geiten,
varkens en kippen gehouden. Het zijn makke dieren die aan
mensen gewend zijn en aandacht waarderen. Benader de dieren
altijd rustig. Het voeren van de dieren is niet toegestaan.

Nachtrust

Om 23.00 uur is het stil.

Toezicht

Kinderen beneden 16 jaar mogen niet zonder leiding aanwezig
zijn in of bij de accommodatie.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan in de accommodatie.

Internet

In de accommodatie is een open WIFI-netwerk.

Veiligheid

Houd vluchtwegen en nooduitgangen vrij. Verplaats geen bedden.
Het gebruik van vuurwerk, kaarsen en waxinelichtjes is niet
toegestaan. Versieringen mogen niet gemakkelijk ontvlambaar
zijn en mogen bij brand niet veel rook of giftige gassen
ontwikkelen.
In de accommodatie zijn verschillende blusmiddelen aanwezig. De
brandblusmiddelen zijn er ook voor uw veiligheid; misbruik ze
nooit.
De nooduitgangen zijn elektronisch verbonden aan een
alarmsysteem; alleen gebruik in geval van nood is toegestaan.
Bij uw afwezigheid zorgt u ervoor dat gas- en waterkranen dicht
zijn en het licht uit is.
Er mogen max. 70 pers. overnachten in de accommodatie. Op het
buitenterrein mogen 20 personen overnachten.

Logiesverstrekkers zijn wettelijk verplicht een nachtregister bij te
houden. Zodoende dient u bij aankomst een lijst van alle
overnachtende gasten te kunnen overleggen.
Op het prikbord in de keuken treft u een lijst met
telefoonnummers van verschillende alarmdiensten.

Roken

Niet toegestaan in de gehele accommodatie.

Fietsen en auto’s

Op het terrein is voldoende parkeergelegenheid voor auto’s.
Fietsen kunnen worden gestald in de fietsenrekken.

Schade

Mocht u in of aan de accommodatie schade toebrengen of
ontdekken, meldt het dan direct.

Geluidsapparatuur

In de accommodatie treft u een home-cinema set aan. Luide
muziek is niet toegestaan en om 23.00 uur moet het stil zijn rond
Jonkersbergen.

Beddengoed

Wij faciliteren geen beddegoed en vragen onze gasten zelf een
hoeslaken voor het matras, een kussensloop en dekbed of
slaapzak mee te brengen.
Kussens en matrassen graag alleen op de bedden gebruiken.

Keuken

In de keuken treft u diverse apparatuur, servies en keukengerei
waar u tijdens het verblijf gebruik van kunt maken. Gasten zorgen
zelf voor keukendoeken en schoonmaakartikelen. Zie voor meer
informatie ook de keukeninventaris.

Inventaris

Gebruik alle inventaris met zorg en uitsluitend waarvoor deze is
bestemd.

Buitenterrein

Tijdens uw verblijf kunt u vrij gebruik maken van het sportveld
naast de accommodatie. Op het gebied rond de vijver grazen
schapen en het is niet toegestaan het te betreden, met
uitzondering van activiteiten onder begeleiding van volwassenen.
In het speelbosje mag vrij gespeeld worden met stokken en
takken die op de grond liggen. Breek geen takken van bomen af.

Schoonmaak bij vertrek
Helaas komt er na een prettig verblijf altijd het moment van vertrek
Vaak moet er veel gebeuren in een korte tijd. Bij uw vertrek vragen wij u de
accommodatie weer schoon achter te laten. Bij deze
een checklist om het u wat makkelijker te maken:
☼ Alle stoelen en tafels weer in dezelfde opstelling plaatsen als bij aankomst.
☼ Schone vuilniszakken in alle prullenbakken. Vuilnis, glas, blik en oud papier in
De ‘Jutter’ zetten
☼ Alle bedden afgeklopt en ingestopt.
☼ Alle vloeren geveegd of stofgezogen, dweilen is niet nodig
☼ Sanitair veegschoon.
☼ Fornuis, aanrecht en koelkasten schoon.

