
Huisregels

Om uw verblijf op Groepsaccommodatie De Roerdomp voor iedereen zo aangenaam mogelijk te 
maken willen we u alvast wijzen op een aantal huisregels.

Auto's

Auto's dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein.
Wanneer u veel auto's verwacht (denk ook aan halen en brengen), kan de beheerder een extra 
parkeerterrein openen.
Het is dan wel makkelijk wanneer u dat aan de beheerder laat weten.

Bedden en beddengoed

U dient zelf te zorgen voor hoeslaken, kussensloop en slaapzak. Beddengoed (bestaande uit een 
hoeslaken, kussensloop, dekbedovertrek en dekbed) kan, indien vooraf gereserveerd, ook 
gehuurd worden voor € 5,- per set.
In verband met de brandveiligheid mogen de bedden niet verplaatst worden. 

Roken en rook

In de accommodaties mag niet gerookt worden.
Wanneer u gaat fonduen, gourmetten of een andere activiteit waarbij rook ontstaat geef dat eerst 
door aan de beheerder i.v.m. het afdekken van de rookmelders. Gebruik geen rookmachines en 
zet de afzuigkap tijdens het koken aan.

Bij teveel rook in de accommodaties zal het brandalarm afgaan. Bij een valse brandmelding 
waarop de brandweer wel reageert zullen de kosten worden doorberekend aan de huurders van 
de betreffende accommodatie.

Muziek en lawaai

Maak (zonder toestemming van de beheerder) geen lawaai of harde muziek. Na 24.00u. moet 
het sowieso stil zijn op het terrein.

Geluidsversterkers buiten

Het is verboden om buiten geluidsversterkers te gebruiken, dus ook geen radio's, luchthoorns of 
megafoons.

Kampvuur

Kampvuur mag alleen in overleg met de beheerder.
Het kampvuurhout moet u zelf meebrengen.
Kampvuur mag (mits toestemming van de beheerder) alleen tussen 20.00u. en 24.00u.
Het vuur mag niet hoger komen dan menshoogte. 



Bossen

In het natuurreservaat van de Landschotseheide mag u naar hartelust wandelen maar blijf op 
wegen en paden.
Dus ook geen bosspelen of hutten bouwen.
Let op! Na 20.00u. mag u geen gebruik meer maken van dit bos.
Voor al deze activiteiten kunt u wel terecht in ons eigen bos.
Maar ook voor ons eigen bos geldt: ben zuinig op het bos, verniel het niet. 

Speelvijver

Laat kinderen alleen gebruik maken van de speelvijver wanneer er een volwassene bij is.
Blijf voor de drijflijn (boeien). Vervuil het water niet, ook niet met groene zeep.
Vissen mag, u heeft geen vergunning nodig, maar blijf dan wel achter de drijflijn (boeien). 

Frituren, gourmetten en fonduen

Gebruik bij het frituren een frituurpan met een goede thermostaat. Voor uw gemak kunnen wij 
een grote frituurpan ter beschikking stellen inclusief frituurolie (€ 20 per dag).
Wanneer u gaat fonduen, gourmetten of een andere activiteit waarbij u veel stroom nodig heeft, 
overleg dan even met de beheerder om te voorkomen dat de stoppen springen. 

Honden

Honden zijn alleen toegestaan in overleg met de beheerder.
Kosten: Als er honden worden meegenomen wordt € 15,- extra aan schoonmaakkosten gerekend 
(uitgezonderd hulphonden).
Honden mogen niet los lopen, maar moeten aan de lijn.
De eigenaar van de hond is zelf verantwoordelijk is voor het opruimen van eventuele 
hondenpoep.
Het speelbos is geen honden uitlaatplek.
De speelvijver is verboden gebied voor honden. 

Aansprakelijkheid

Voor schade toegebracht aan gebouwen, inventaris, alsmede schade aan derden wordt de 
huurder aansprakelijk gesteld.
De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing van, of schade aan eigendommen.
De eigenaar behoudt het recht ten aller tijden te controleren of de voorschriften en afspraken 
worden nageleefd, en indien nodig maatregelen te treffen. 


