1. Wat neemt u mee
- Hoeslakens en kussensloop (verplicht)
- Slaapzak/deken
- Toiletpapier, vuilniszakken, theedoeken/handdoeken, handzeep, doekjes, schoonmaakmiddel,
afwasmiddel
Wat is op locatie
- Keukengerei, borden, bestek etc.
- Kussens
- Koffiefilters en vaatwasmiddel
Extra meenemen in Heeg:
- Kussens

2. Afnemen/ huren op locatie
- HD beamer met 200x200cm scherm €100,- (inclusief geluid in beamer)
- Mobiele geluidsinstallatie met draadloze microfoon €75,- BBQ inclusief gas: €75 (exclusief schoonmaken)
- Brandhout 1 avond: €50 (uitsluitend in Oudega mogelijk)

3. Huisregels Sneek, Oudega en Heeg
HUISREGELS SNEEK (neem ze goed door)
1. Behandel het pand, elkaar en de buren met respect
2. Na 23:00 uur moet het muis stil zijn rondom de boerderij
3. De deuren naar buiten blijven dicht na 23:00 uur + tussendeur van de gang naar de gem. ruimte
4. Uitsluitend de geluidsinstallatie van de locatie zelf wordt na 23:00 uur gebruikt
5. Eten en drinken vindt uitsluitend in de gemeenschappelijke ruimte plaats
6. Bij verlaten dagverblijf nachtverlichting aan en deuren afsluiten
7. Nuttigen van alcohol is toegestaan, maar geen drinkfeest / geen bier morsen op tapijt
8. Roken kan onder de overdekte plaats / binnen verboden
9. Materialen van de accommodatie blijven binnen / op dezelfde plek staan
10. De keuken wordt uitsluitend onder toezicht gebruikt
11. Schade aan het pand of materialen dient u direct te melden aan Jelte Kloostra (0642344164)
12. Het terrein van de buren is verboden te betreden
13. Hoeslakens en kussenslopen opmaken is verplicht
14. Parkeren achter de accommodatie via het witte hek (niet via waterkant)
15. Kaarsjes (binnen en buiten) en kampvuur zijn verboden (rieten dak)
16. De container met FRIES EN FRUITIG is bedoelt voor afval / papier scheiden
17. Werk de schoonmaaklijst af en onderteken deze als hoofdhuurder
* Bij overtreding van de huisregel (s) volgt geen waarschuwing, u dient direct het pand te verlaten.

HUISREGELS Oudega (neem ze goed door)
1. Behandel het pand, elkaar en de buren met respect
2. Na 23:00 uur blijven de deuren dicht
3. Eten en drinken vindt uitsluitend in de gemeenschappelijke ruimte plaats (niet op slaapkamers)
4. De trampoline mag niet gebruikt worden door groepen
4. Bij verlaten dagverblijf deuren afsluiten
5. Nuttigen van alcohol is toegestaan, maar geen drinkfeest
6. Roken binnen is verboden
7. Materialen van de accommodatie blijven binnen / op dezelfde plek staan
8. De keuken wordt uitsluitend onder toezicht gebruikt
9. Schade aan het pand of materialen dient u direct te melden aan Jelte Kloostra (0642344164)
10. Het terrein van de buren is verboden te betreden
11. Hoeslakens en kussenslopen opmaken is verplicht
12. Parkeren kan aan de kant van de weg of op het grasveld (niet naast vakantiehuisje)
13. Kaarsjes binnen zijn niet toegestaan, kampvuur op de kampvuurplaats wel
14. Restafval en papier dienen gescheiden te worden (glas meenemen naar huis)
15. Werk de schoonmaaklijst af en onderteken deze als hoofdhuurder
* Bij overtreding van de huisregel (s) volgt geen waarschuwing, u dient direct het pand te verlaten.
Huisregels Heeg (neem ze goed door)
1. Behandel het pand, elkaar en de buren met respect
2. Na 23:00 uur blijven de deuren en is het buiten stil
3. Eten en drinken vindt uitsluitend in de gemeenschappelijke ruimte plaats (niet op slaapkamers)
4. Bij verlaten dagverblijf deuren afsluiten
5. Bovenmatig nuttigen van alcohol is verboden
6. Roken binnen is verboden
7. Materialen van de accommodatie blijven binnen / op dezelfde plek staan
8. De keuken wordt uitsluitend gebruikt door iemand die geen alcohol heeft gedronken
9. Schade aan het pand of materialen dient u direct te melden aan de beheerder Sabrina de Boer
(0622109713)
10. Het terrein van de buren is verboden te betreden
11. Hoeslakens en kussenslopen opmaken is verplicht (zelf kussen meenemen)
13. Kaarsjes binnen zijn niet toegestaan
14. Restafval en papier dienen gescheiden te worden (glas meenemen naar huis)
15. Werk de schoonmaaklijst af en onderteken deze als hoofdhuurder (krijgt u van de beheerder)
* Bij overtreding van de huisregel (s) volgt geen waarschuwing, u dient direct het pand te verlaten.

