
HUISREGELS GROEPSACCOMMODATIE 
Hartelijk welkom in onze groepsaccommodatie! Om alles zo 
goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij uw aandacht 
voor onze huisregels. De hoofdregel is: Maak plezier en 
voorkom overlast en wees zuinig op ons terrein, de 
accommodatie en de bijbehorende inventaris. 
 
1. Aankomst en vertrek 
 De huurder dient zich bij aankomst te melden bij de 
receptie voor op het terrein 
 Wij zullen u vragen de definitieve deelnemerslijst aan ons 
te overhandigen daar wij deze bij een eventuele controle 
kunnen overhandigen aan de gemeente 
 U dient uiterlijk 1 dag van te voren de aankomsttijd van 
uw contactpersoon aan ons door te geven 
 U dient uiterlijk 1 uur voor uw vertrek ons te 
waarschuwen zodat wij de accommodatie en de 
inventaris kunnen inspecteren 

 
2. Schoonmaken 
 Wij verzorgen de eindschoonmaak voor u. Bij uw vertrek 
dient u zelf voor het volgende te zorgen: 
 U maakt zelf de accommodatie veegschoon en u plaatst 
het meubilair en de inventaris terug zoals u het heeft 
aangetroffen bij aankomst 
 U maakt alle gebruikte materialen schoon en droog en 
zet deze terug op hun plaats 
 U maakt de barbecue buiten leeg 
 Indien u de accommodatie niet opgeruimd achterlaat, 
dan zijn wij gerechtigd extra schoonmaakkosten in 
rekening te brengen 
 Alle vuilnis in en om het gebouw kunt u in de afvalbakken 
bij de ingang van de accommodatie gooien 

 
3. Inventaris 
 Binnen 2 uur na aankomst kunt u vermissingen en/of 
gebreken bij de receptie melden 
 Indien er tijdens uw verblijf iets kapot gaat, dan kunt u dit 
zo snel mogelijk melden en/of vervangen. Indien u 
inventaris vervangt, kunt u dit aanschaffen na vooraf 
goedkeuring van de receptie te hebben verkregen 
 Inventaris die binnen hoort, mag u niet buiten de 
accommodatie gebruiken 

 
4. Parkeren 
 U kunt uw auto/motor parkeren op de daarvoor 
bestemde parkeerplekken 
 Vermijdt het rijden met uw auto op ons terrein zo veel 
mogelijk 
 Met het oog op eventuele calamiteiten, dient u de 
hoofdingang altijd vrij te houden voor de ambulance, de 
brandweer, etc. Parkeert u daarom nooit uw auto voor de 
hoofdingang 

 
5. Geluidsoverlast 
 Op het gehele terrein dient een nachtstilte in acht 
te worden genomen van 22:00 uur ’s avonds tot 
8:00 ’s morgens 
 Rust is één van de belangrijkste kwaliteiten van onze 
groepsaccommodatie en we verzoeken iedereen dan ook 
om geluidoverlast te vermijden. Radio’s, tv-toestellen, 
muziekinstrumenten enz. dienen zodanig gebruikt te 
worden dat het geluid niet hoorbaar is buiten de 
accommodatie 
 Het is niet toegestaan een eigen muziekinstallatie mee te 
nemen en aan te sluiten 
 Bromfietsen en hulpmotoren e.d. mogen niet op het park 
komen of zijn anders dan met het buitenwerking gestelde 
motoren 

 
6. Vuilafvoer 
 Huisvuil kunt u verpakt in gesloten, plastic zakken in de 
daarvoor bestemde container doen 
 U dient de accommodatie en het buitenterrein vrij te 
houden van afval 

 
7. Huisdieren 
 Huisdieren zijn welkom in onze accommodatie zolang ze 
maar niet alleen achtergelaten worden 
 Buiten de accommodatie dienen de huisdieren te zijn 
aangelijnd 
 Het is niet toegestaan om de dieren uit te laten in de tuin, 
het achterland of op de speelterreinen 
 Alle hondenpoep dient door u zelf opgeruimd te worden en 
in de afvalbakken gegooid te worden 

 
 
 
 
 
 
 

8. Brandveiligheid 
 Het is niet toegestaan om een kampvuur of eigen barbecue 
te maken 
 Vluchtwegen, slangenhaspels en brandblusapparaten 
moeten te allen tijde vrij toegankelijk zijn 
 In onze accommodatie zijn voldoende brandblusapparaten. 
Gebruikt u deze alleen wanneer dat nodig is. Blijkt de 
verzegeling van het brandblusapparaat onnodig te zijn 
verbroken, dan brengen wij u dit in rekening 
 In de keuken kunt u alleen gebruik maken van het 
brandblusapparaat aan de muur waar ook de vaatwasser 
zich bevindt. Gebruik NIET de brandslang die zich recht 
tegenover de keuken bevindt 

 
9. Verbrandingsrisico 
De kranen en douches zijn warm tot zeer warm afgesteld in 
verband met comfort voor u als gast. Wij verzoeken u binnen 
uw groep ervoor zorg te dragen dat mensen met een 
lichamelijke en geestelijke beperking en kleine kinderen 
hiervan op de hoogte worden gesteld. U dient zelf toezicht te 
houden op dit risico 
 
10. Post  
 Uw uitgaande post kunt u afgeven aan de receptie. De 
inkomende post kunt u dagelijks vanaf 14:30 uur ophalen 
bij de receptie. Op maandagen kan deze tijd iets afwijken 

 
11. Keuken 
 Zonder overleg met de receptie mogen geen andere 
apparaten worden gebruikt dan die welke tot de inventaris 
van de accommodatie behoren 

 
12. Slaapkamers 
 De bedden mogen niet worden verplaatst 
 Het is verplicht om een kussensloop om elk kussen te doen 
en een hoeslaken om elk matras 
 U kunt de kussensloop en hoeslaken van huis meenemen of 
u kunt een lakenpakket bij ons huren 
 Indien u beddengoed huurt, dient u deze bij vertrek af te 
halen en per set in een kussensloop te stoppen welke u in 
de gang zet 

 
13. Gebruik sanitair 
 Houdt u de toiletten en de douches zo schoon mogelijk 
 Op de toiletten mag niet worden gerookt 
 Wilt u na het douchen de douche schoon en droog trekken 
met de wisser 
 Wilt u luiers en bandages in de daarvoor bestemde emmers 
deponeren 

 
14. Gebruik buitenterrein 
 Gebruik het buitenterrein waarvoor het bestemd is: Het 
terras is om te zitten en het sportveld is voor sport en spel 
bedoeld 
 Gebruik de speeltoestellen functioneel 
 De maximale snelheid op het terrein bedraagt 10 km per 
uur 

 
15. Klachten 
 Eventuele klachten kunt u melden aan de receptie. Wij 
zullen proberen deze te verhelpen voor u 

 
16. Sancties 
Wanneer u, of één, of meerdere van uw groep onze regels 
niet naleeft, zullen wij u, of de ander(en) een waarschuwing 
geven. Wanneer deze waarschuwing er niet tot leidt dat de 
regels alsnog worden nageleefd, kunnen wij de 
overeenkomst met u opzeggen. Soms kan het nodig zijn om 
u, uw groepsgenoot, uw groepsgenoten met onmiddellijke 
ingang de toegang tot ons terrein en de accommodatie te 
ontzeggen. Uiteraard zullen wij dit te allen tijde proberen te 
voorkomen samen met u 
 
17. Inspectie 
De eigenaar/medewerkers van de Groepsaccommodatie Den 
Osse zijn te allen tijde gerechtigd tijdens uw verblijf 
eventuele inspecties te houden in het gebouw 


