BIJLAGE PRAKTISCHE INFORMATIE & VOORWAARDEN
U bent verplicht deze informatie ruim voorafgaand aan uw uitje/evenement aandachtig door te nemen en te
delen met uw eventuele cateraar/ceremoniemeester/event manager. Mochten er vragen zijn, dan horen wij
deze graag van u.

1. Wat neemt u mee
- Kussen, hoeslaken en kussensloop (verplicht)
- Slaapzak/deken
- Toiletpapier, vuilniszakken, keukenlinnen (theedoeken/handdoeken), handzeep, doekjes,
schoonmaakmiddel, afwasmiddel, aansteker/lucifers
Wat is standaard op locatie aanwezig:
- Keukengerei, borden, bestek, glazen kopjes, kommetjes, plastic bekers etc.
- Koffiefilters

2. Afnemen of huren op locatie
- HD beamer met 200x200cm scherm (inclusief geluid in beamer)
- Mobiele geluidsinstallatie met draadloze microfoon
- Linnengoed; kussen, kussensloop, hoeslaken, dekbed, dekbedovertrek
- Handdoeken set; 2 handdoeken
- Keukenlinnen pakket; 2 thee doeken, 2 handdoeken, 4 vaatdoekjes

€100
€75
€15 p.p.
€5 p.p.
€7,50 p. set

3. Huisregels Fries en Fruitig Heeg
HUISREGELS Heeg (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 accommodatie
3. De deuren naar buiten blijven na 23:00 uur dicht
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 de nachtverlichting aan en deuren afsluiten
7. Nuttigen van alcohol is toegestaan, maar geen drinkfeest/geen bier morsen op tapijt.
8. Binnen roken is verboden. Roken kan buiten. Minimaal 5 meter bij de accommodatie vandaan.
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. Ook eigen hoeslakens en kussenslopen.
14. Parkeren naast de groepsaccommodatie.
15. Kaarsjes en brandend vuur en kampvuur (binnen en buiten) zijn verboden (rieten dak)
16. De container naast de accommodatie is bedoeld voor afval
17. Werk de schoonmaaklijst af en onderteken deze als hoofdhuurder

Vervoer en parkeren
- Het is wel mogelijk om Fries en Fruitig Heeg met bussen, vrachtwagens of bestelwagens te bereiken.
- Het is niet mogelijk om Fries en Fruitig Heeg met boten te bereiken.
- Er is voor ongeveer 20 auto’s gratis parkeergelegenheid op het erf van Fries en Fruitig Heeg

Adres
Fries en Fruitig Heeg
Osingahuizen 4
8621XD Heeg

Sleutel en check-in
- De hoofdboeker dient als eerste te arriveren en in het bezit te zijn van het overeengekomen programma.
- Indien er op locatie betalingen dienen te worden verricht, vindt dit voor de sleuteloverdracht plaats.
- De incheck kan plaatsvinden vanaf het overeengekomen tijdstip bij de groepsaccommodatie.

Standaard inchecktijden
De standaard inchecktijden staan hier weergegeven. Indien anders overeengekomen, kunt u uw programma
aanhouden.
Weekend
Vr 17uur
Zon 14uur
Midweek
Ma 12uur
Vrij 11uur
Halve midweek Ma/Wo 12uur
Wo/Vr 11uur
Enkele nacht
17uur
12uur
Week
Vr of zo 17uur
Vr of zo 11uur

Inventarislijst en beschrijving
Alles in de accommodatie is ingericht voor groepen tot 68 personen. Bij meer personen dient u overleg te
plegen met Fries en Fruitig over de aanwezigheid van bestek, borden, glazen etc. en mogelijk dient u deze zelf
mee te brengen.

Aankleding accommodatie en omgeving
- Voor een feest of gelegenheid mag de accommodatie worden aangekleed. In de accommodatie mag geen
duct tape of een ander materiaal worden gebruikt wat resten of schade aan het gebouw achter laat direct op
muren of hout worden geplakt. Gebruik voor het bevestigen van materialen touw en tie wraps. Deze laten
geen resten achter.
- Houd bij het aankleden van de buitenkant van de accommodatie rekening met de weersomstandigheden
zoals de vaak aanwezige wind.

Audio Visuele middelen
- De groepsaccommodatie beschikt over een radio CD speler met AUX uitgang
- HD beamer met scherm 200cm x 200cm inclusief geluid is op locatie aanwezig en voor een meerprijs van €100
per dag te huur.
- Karaokeset met draadloze microfoon is op locatie aanwezig en voor een meerprijs van €75 per dag te huur.
- Er is gratis WiFi aanwezig
- Er is in de groepsaccommodatie geen podium. De eventuele ingehuurde band/DJ staat gewoonlijk in een hoek
van de dansvloer.

Keuken
- De keuken is ingericht met een groot gasstel, spoelbak, koelkasten en vriesvak, magnetron, grote
en kleine kookpannen, koekenpannen en snijplanken. De accommodatie tot 48 personen heeft een oven.
- Er is een filterkoffieapparaat inclusief filters en een waterkoker aanwezig.

Bar
- U kunt een mobiele tap en fusten bier bij Fries en Fruitig afnemen.

Gastenkamers
- De kamer inrichting van groepsaccommodatie Fries en Fruitig Heeg staat hieronder vermeld.
Indeling accommodatie tot 68 personen
6 persoons kamer
8 persoons kamer
20 persoons kamer
18 persoons kamer
16 persoons kamer
Indeling accommodatie tot 48 personen
16 persoons kamer
8 persoons kamer
8 persoons kamer
8 persoons kamer
8 persoons kamer

Accommodaties
De inrichting van het terrein van Fries en Fruitig Heeg staat hieronder én op de plattegrond vermeld
1 x groepsaccommodatie Fries en Fruitig Heeg tot 68 personen
1 x groepsaccommodatie Fries en Fruitig Heeg tot 48 personen

Sanitaire voorzieningen
De inrichting van de sanitaire voorzieningen van groepsaccommodatie Fries en Fruitig Heeg staat hieronder
vermeld.
Dames sanitair accommodatie tot 68 personen
Dames sanitair accommodatie tot 48 personen
3 x toilet
2 x toilet
3 x douche
2 x douche
3 x wastafel
2 x wastafel
Heren sanitair accommodatie tot 68 personen
Heren sanitair accommodatie tot 48 personen
2 x toilet
2 x toilet
2 x urinoir
2 x douche
3 x douche
2 x wastafel
3 x wastafel

Meubilair binnen
- Groepsaccommodatie Fries en Fruitig Heeg heeft in de groepsaccommodatie stoelen en tafels geschikt
voor de maximale groepsgrootte aanwezig.
- Tafels zijn standaard niet voorzien van tafellinnen of aankleding

Meubilair buiten
- Er staan picknicktafels op het terras van de accommodatie.
- Fries en Fruitig beschikt niet over parasols
- U zorgt zelf voor het plaatsen van eventueel alternatief meubilair en ook voor het tijdig verwijderen van dit
meubilair. Tijdstippen in overleg met Fries en Fruitig.

Trouwen
- Voor een trouwceremonie buiten hebben wij geen standaard meubilair. Desgewenst kunt u elders apart
meubilair zoals witte stoeltjes en prieel inhuren en laten plaatsen en ook weer tijdig laten verwijderen.
- Indien u de groepsaccommodatie zonder personeel reserveert, dan zal één van onze medewerkers bij
aankomst de bediening van de apparatuur aan de hoofdboeker of verantwoordelijke uitleggen. Gedurende
het uitje in de accommodatie kunt u onze medewerkers telefonisch bereiken in geval van dringende vragen of
calamiteiten.

Schoonmaak
- Fries en Fruitig Heeg wordt schoon en compleet aan u opgeleverd en dient weer compleet en netjes te
worden achtergelaten. De schoonmaakkosten die wij u volgens de overeenkomst in rekening brengen zijn
voor: Schrobben en dweilen van de vloeren, afnemen van het meubilair, schoonmaken van de toiletten en
sanitair voorzieningen, schoonmaken van gastenkamers.
- De vloer van de gehele accommodatie wordt door de gasten geveegd. De groepsaccommodatie wordt
zogenaamd ‘bezemschoon’ opgeleverd.
- De keuken en de bar moeten geheel schoon worden opgeleverd door u of uw cateraar; alle gebruikte
apparatuur en gereedschappen dienen te worden schoongemaakt, ook de werkbanken, wanden en vloeren.
- Het bestek, de borden, de kopjes etc. worden na gebruik schoongemaakt, afgedroogd en schoon en droog
terug op hun plek gezet.
- Alle versieringen binnen en buiten wordt voor vertrek verwijderd. Ook eventuele punaises, plakband, tape en
andere bevestigingsmaterialen worden verwijderd.
- Zelf meegebrachte glazen flessen en/of potten worden door u meegenomen naar huis
- Grof vuil neemt u mee naar huis
- Rest afval is verzameld in vuilniszakken en in de juiste container achter de boerderij gedaan.
In deze rest afval container mag geen glas en papier/karton.
- Papier en karton wordt platgemaakt, dozen worden uit elkaar gehaald en plat gemaakt en in de
papiercontainer achter de boerderij gedaan.
- Indien er gebruik wordt gemaakt van een keuken linnen pakket, worden deze doeken na gebruik in de keuken
achtergelaten. Het is niet toegestaan deze doeken mee naar huis te nemen, wij wassen deze.

4. Schoonmaakcheck Heeg
Afgesproken tijd dat het schoon is:
Heeft uw groep schade aangericht aan het pand?
Heeft uw groep schade aangericht aan materialen? Of is er iets kwijt ?
Zo ja, wat voor schade?

Ja
ja
Afvinken

Gemeenschappelijke ruimte beneden
Tafels terug op juiste plaats
Stoelen onder de tafels
Bar en werkruimte en koelkasten schoonmaken
Tafels afnemen
Vloer vegen en afval/vuil weggooien in container
Eventuele aangebrachte versiering + bevestiging materiaal verwijderd
Prullenbakken legen in container en schoon terug plaatsen
Keuken
Koelkast en vriezer schoongemaakt van binnen
Potten, pannen + keukengerei schoon en droog terug gezet in de kast
Keukenbladen schoon
Koffiemachine leeg + schoon
Onderste blad waar de pannen op liggen schoon
Gasfornuis schoon
Vloer veegschoon + dweilen
Prullenbakken legen in container en schoon terug plaatsen
Gang
Vloer vegen en afval/vuil weggooien in container
Slaapkamers
Fries en Fruitig lakenpakketten van bedden halen en in was-trolley gooien
Kamers vegen
Prullenbak legen in container en schoon terug op slaapkamer plaatsen
Buiten
Terras: picknicktafels schoon en terug op originele plaats zetten
Losse sigaretten opruimen
Rondom geen losse flesjes, glazen, plastic of andere losse items
Afvalzakken + papier + Glas
Alle afvalzakken uit gehele accommodatie in de grote containers (achter erf)
Papier en karton plat en glas mee naar huis
-

Wanneer wij uw glas af moeten voeren, berekenen wij €50 aan u door.
Indien niet aan bovenstaande punten is voldaan, berekenen wij €35,- per manuur
(exclusief 21% BTW) voor deze opruim- en schoonmaakwerkzaamheden.

nee
nee

