•

Het is verplicht een hoeslaken, kussensloop en slaapzak of dekbed te gebruiken. Neem deze mee

van huis of huur het bij ons. Zo houden we matrassen en kussens schoon. Matrassen en
kussens mogen uitsluitend op bedden gebruikt worden en niet zomaar op de grond of ergens
buiten.
•

Gebruik het meubilair waarvoor het gemaakt is dus binnenstoelen voor binnengebruik,
bedden om te slapen. Buiten ook de tafeltennistafel en het volleybalnet voor hun doel
gebruiken.

•

Plakken, prikken en spullen ophangen is alleen toegestaan op plakstrips en prikborden om
schade te voorkomen.

•

Roken mag alleen buiten en denk aan brandgevaar, peuken graag zelf opruimen.

•

Open vuur is niet toegestaan.

•

Geluid beperken en na 23:00 geen lawaai en muziek buiten. Het draagt erg ver en wij
hebben ook buren.

•

Houd het terrein en de omgeving netjes en doe het afval in de daarvoor bestemde
prullenbakken.

•

Het terrein heeft meerdere gebruikers. De Gaai, de Gander, het woonhuis en de extra kamers
Fuut en Vogelvluchten. Respect voor elkaars ruimte is belangrijk.

•

Extra bezoekers overdag kan alleen in overleg. Alle tarieven zijn op basis van de
overnachtingen.

•

Slaapkamers zijn geen recreatieverblijven. Gebruik voor recreatie de zaal en vooral de
buitenruimte.

•

Frituren, gourmet, steengrill etc. kan maar zeer beperkt vanwege de elektrische capaciteit.
Altijd overleggen, er is een verdeelset voor de krachtstroom beschikbaar.

•

Huisdieren zijn alleen na overleg welkom.

•

Wij hebben vergunning als groepsaccommodatie en caravans, campers en tenten vallen daar
niet onder.

•

Het opladen van elektrische fietsen kan in overleg en opladen van auto’s kan niet in verband
met de totale elektrische capaciteit.

•

Parkeren graag zoals aangegeven op de luchtfoto en niet pal voor de gebouwen.

•

Gebouwen moeten geveegd en gezogen (niet gedweild) en de prullenbakken geleegd voor
vertrek. In de keuken alles schoon (zoals bij aankomst aangetroffen)

