HUISREGELS FRIES EN FRUITIG OUDEGA
Welkom! Leuk dat jullie er zijn! Om jullie verblijf gezellig te houden gelden er huisregels, zodat je
weet wat wel en niet kan/mag. Ieder groepslid is hier zelf verantwoordelijk voor en de hoofdboeker
uiteindelijk voor de gehele groep. Wij vertrouwen op goede huurders die zich houden aan de
huisregels van Fries en Fruitig en wensen jullie een fijn verblijf! :)

Inventaris en gebreken
•
•

Geluid binnen en buiten
Binnen
•
•
•

Tussen 23.00 uur en 07.00uur dient iedereen binnen te blijven.
Uitsluitend de geluidsinstallatie van de accommodatie wordt gebruikt. Indien de groep
hiervan af wil wijken, dient de hoofdboeker hier schriftelijk akkoord voor te vragen.
Na 23.00uur blijven ramen en deuren van de accommodatie gesloten.

Missende items of gebreken aan de accommodatie en/of inventaris kunt u melden tot
1 uur na aankomst. Daarna valt dit onder de verantwoordelijkheid van de huurder.
Het meubilair en alle inboedel van de accommodatie blijft binnen. De terrasmeubelen
blijven op het terras.

Drugs
•

Gebruik van soft- en harddrugs in de accommodatie of op het terrein is niet
toegestaan.

•
•
•
•

Geen 18 jaar = geen alcohol.
Gasten mogen eigen drank meenemen.
Een gezellig feest inclusief alcohol is natuurlijk mogelijk!
Een gezellig feest is een feest waarbij iedereen uit het gezelschap aanspreekbaar is en
waarbij iedereen verantwoording neemt voor zijn/haar eigen gedrag. Er wordt geen
overtollig alcohol gebruikt, er wordt niet overgegeven door overmatig alcoholgebruik
en er worden geen moedwillige vernielingen aangebracht.

Drank
Buiten
•
•

Tussen 23.00 – 07.00uur dient het buiten en rondom de groepsaccommodatie stil te
zijn.
Roken na 23.00 uur is toegestaan in de rookzone naast de ingang met maximaal 5
personen. Het gespreksvolume mag niet hoger dan een normaal gespreksvolume
komen.

Keuken + gebruik hiervan
•
•
•
•
•

De keuken is tussen 07.00 en 23.00 uur open. Tussen 23.00 en 07.00uur is de keuken
gesloten.
Bij geen gebruik van de keuken is de afzuiging uit. (i.v.m. gasklep die dicht moet).
Kinderen alleen toegestaan onder toezicht.
Gebruiker van de keuken dient geen alcohol genuttigd te hebben.
Uitsluitend de spoelstraat/opslag/koelkast mag na 23.00 uur worden gebruikt.

Rookzone, apparatuur meenemen en gebruik hete apparatuur
•
•
•
•
•
•

In het gebouw geldt een rook- én vuurverbod.
Roken kan buiten in de rookzone bij de ingang. Na 23.00 uur maximaal 5 personen
tegelijk. (normaal gespreksvolume).
Het is niet toegestaan om een rookmachine in de accommodatie te gebruiken.
Eigen BBQ, frituur (geen frituurvet in een pan doen), gourmetstellen, rookmachine,
kaarsjes, haard of buitenverwarming meenemen is niet toegestaan.
Kampvuur mag in de daarvoor bestemde vuurplaats op het recreatieveld achter de
boerderij. Neem altijd 1 emmer water mee voor calamiteiten.
Geen vuurwerk op het erf van de accommodatie, ook niet met oud en nieuw.

Bedden opmaken
•

Het opmaken van de bedden is om hygiënische redenen verplicht met hoeslaken,
kussensloop en dekbedovertrek en/of slaapzak. Dit kan bij F&F worden gehuurd óf zelf
worden meegenomen.

Veiligheid
Voor jullie en onze veiligheid hebben we maatregelen genomen
•
•
•
•
•

De brandmelding- en ontruimingsinstallatie is er voor jullie veiligheid.
De noodverlichting en rookmelders zijn er voor jullie veiligheid. Het afplakken hiervan
of er iets voor hangen is niet toegestaan.
De nooduitgangen dienen vrij te zijn, plaats hier geen stoelen/spullen voor.
Bij overtreding van de eerste 3 punten uit het kopje ‘veiligheid’ wordt €800,- in
rekening gebracht.
Het verblijf in de accommodatie is op eigen risico. Zowel voor diefstal, beschadigingen
en/of ongevallen is Fries en Fruitig niet aansprakelijk

Eten & Drinken in de accommodatie
•

Het nuttigen van eten & drinken is uitsluitend toegestaan in de gemeenschappelijke
ruimte en de keuken. Niet op de slaapkamers.

Balspellen
•

Balspellen dienen op het speelveld te worden gespeeld en niet in de accommodatie of
op het terras.

•

Lever de sleutel in bij de beheerder en meld je af.

Overtreding
•
•

Bij overtreding van de huisregels volgt een waarschuwing.
Indien de groep of één groepslid hier geen gehoor aan geeft, kan Fries en Fruitig de
overeenkomst opzeggen en de volledige borg inhouden.

Parkeren
•
•

Parkeer naast de boerderij in de parkeervakken. Laat de oprit van de boerderij vrij.
Het laden-lossen parkeervak voor de hoofdingang van de accommodatie is voor
maximaal 10 minuten. Dit i.v.m. eventuele calamiteiten.

Huisdieren
•

Huisdieren worden slechts na toestemming van de beheerder toegelaten. Zij dienen altijd
aangelijnd te blijven en niet in slaapkamers en keuken te komen. Huisdieren slapen in een
bench.

Versiering
•

Het is niet toegestaan om punaises en Duct tape in de accommodatie te gebruiken. Er zijn
voldoende ophangpunten en haakjes in de accommodatie om versiering aan op te
hangen.

Vertrek
Bij vertrek dient het gebouw schoon en netjes volgens de schoonmaaklijst achter gelaten te
worden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle ramen en deuren dienen te worden gesloten.
Afwassen en opruimen.
Stoelen gestapeld op aangewezen plek.
Inventaris controle.
Het afval scheiden in glas-, papier- en restafval containers.
Buitenterrein schoon achterlaten. Geen sigaretten peuken, glazen en flesjes op het
terrein.
Stofzuigen en dweilen beneden.
Kapotte en/of ontbrekende spullen melden bij beheerder.
Werk de schoonmaaklijst af. De groep is hier zelf verantwoordelijk voor. Achteraf,
tijdens de schoonmaak van het schoonmaakteam, zal blijken of de schoonmaak van het
schoonmaakteam binnen de 8 vooraf betaalde schoonmaakuren valt, of dat er extra
schoonmaak nodig zal zijn.

Wij wensen jullie een ontzettend leuke tijd en prettig verblijf toe.
Hartelijke en gastvrije groet,
Team Fries en Fruitig
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