Wij heten u van harte welkom op De Tijnjehoeve en wij hopen dat u zich snel thuis
zult voelen. Om er voor te zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft, hebben wij
enkele “huisregels” geformuleerd.
Huisregels Groepsaccommodatie De Tijnjehoeve
Bij ontvangst begeleiden wij u naar uw accommodatie en geven een korte
rondleiding en uitleg over de werking van de apparatuur. Daarbij zal onder meer
aandacht zijn voor:
•
•
•

•
•
•
•
•

Het betreft een geheel rookvrije accommodatie
Bedlinnenpakketten worden standaard bijgeleverd
Voor vertrek het linnengoed afhalen en naast de slaapkamerdeur leggen. U
hoeft alleen het onderlaken, het bovenste kussensloop en het laken af te
nemen
Wij verzoeken u de bedden niet te verschuiven of te verplaatsen, dit voorkomt
beschadigingen aan de vloer
Kinderen het meubilair niet als speelobjecten laten gebruiken
Wij verwachten dat de accommodatie netjes wordt achtergelaten en alles op
zijn plaats is teruggezet
Energie is inclusief, toch vragen wij u hier zuinig mee om te gaan. Zo houden
we de kosten in de hand en leveren bij aan een goed milieu
Controleer bij het verlaten van het gebouw of alle verlichting en apparatuur uit
is

Huisdieren
• Meenemen van een huisdier is alleen toegestaan in overleg. Uw huisdier mag
niet op bedden en meubilair en niet alleen achtergelaten worden in de
accommodatie
• Uitlaten buiten het terrein van de accommodatie
Afval
• Uw afval en het papier kunt u gescheiden deponeren in de daarvoor bestemde
• rolcontainer

Schade, verlies en overlast
• Wij verzoeken u om eventuele schade direct aan ons te melden zodat wij
passende maatregelen kunnen nemen
• Om u en de andere gasten een aangenaam verblijf te verschaffen verzoeken
wij u geen overlast te veroorzaken t.a.v. anderen
• De nachtrust is van 23:00 uur tot 8:00 uur. U bevindt zich in een
landschappelijk buitengebied, geluid draagt hier erg ver.
• Wij verzoeken u om buiten geen muziek van radio o.i.d. aan te hebben.
• Muziek die u binnen aanheeft mag buiten niet gehoord worden
• Het is uitsluitend op het speelveld toegestaan om met een bal te spelen
• De voortuin rond ons woonhuis is privéterrein
Parkeren
• Gelieve te parkeren op de plaats aangegeven door de gastheer of gastvrouw
• Met deze huisregels kunnen wij er voor u een zeer aangenaam verblijf van
maken.
• Heeft u vragen? Stel ze ons gerust.
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