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Huisregels: 
 

Wij vragen u onderstaande huisregels in acht te nemen.  
 

Algemeen: 
• met een getekende borglijst + nachtregister krijgt u toegang tot de accommodatie. 
• al uw gasten en bezoekers moeten door u worden vermeld op het nachtregister. 
• distribueer de huisregels naar uw gasten en bezoekers. 
• catering van derden is niet toegestaan. Indien gewenst verzorgen wij voor u de catering. 
• huisdieren zijn niet toegestaan. 
• houd de nooduitgangen vrij. Het sportveld is de calamiteiten opstel/verzamelplaats. 
• nooduitgangen/brandalarm/brandblussers mogen niet onnodig worden geactiveerd. 
• tenminste twee personen van uw groep zijn in het bezit van een EHBO/BHV diploma. 
• eigen geluidsapparatuur is niet toegestaan, deze is te huur, tenzij anders overeengekomen. 
• gebruik muziekinstallatie: zon-don. 24.00uur/vrij. 01.00uur/zat. 02.00uur, tenzij anders overeengekomen. 
• ontgroeningen zijn niet toegestaan. 
• er mag geen etenswaren, verf of inventaris worden gebruikt bij sport en spel. 
• geen 18 jaar = geen alcohol, wel 18 jaar = geen overmatig alcoholgebruik. 
• eigen fusten bier zijn niet toegestaan, mits anders overeengekomen. Bierflesjes zijn wel toegestaan. 
• huishoudelijk restafval uitsluitend in gesloten vuilniszakken in de afvalcontainers. 
• papier en karton / plastic / glas moeten worden gescheiden bij de milieustraat 
• frituren is uitsluitend buiten op het terras toegestaan, frituurvet neemt u retour. 
• niet-huishoudelijk afval neemt u retour, of worden u doorberekend. 

• de accommodatie moet sporenvrij worden opgeleverd. De eindschoonmaak doet uw groep geheel zelf. 
• vloeren die plakkerig zijn worden door ons (tegen een vergoeding) geschrobd en gedweild. 
• bij onvolledig schoonmaken geldt een tarief van € 35,00 per uur. 

• energiekosten; gas, water en stroom (1 kWh per persoon per dag) zijn inclusief. 
• gebruik van leiding drinkwater bij sport en spel is niet toegestaan. Gebruik In overleg onze grondwaterbron. 
• meegebrachte elektrische apparatuur, zoals luchtkussens, koelwagens, verlichting, etc. is met toestemming 

van Beusink Recreatie toegestaan. Hiervoor geldt een tarief van € 1,00 per KWh. 
• bij (geluids-)overlast wordt bewaking ingezet, hiervoor geldt een tarief van € 60,00 per uur. 

 
Binnen het gebouw: 

• het verplaatsen van relaxfauteuils, salontafels, vloerkleden, planten en accessoires zijn niet toegestaan.  
• plakband, ducttape, punaises, etc. zijn niet toegestaan, touw is toegestaan aan de aanwezige plafondhaakjes. 
• afplakken en blinderen van ramen, deuren, bewegwijzering zijn niet toegestaan. 
• voorkom het gebruik van viltstiften op meubilair. 
• kaarsen zijn niet toegestaan, waxinelichtjes (in waxinelichtjeshouders) zijn wel toegestaan. 
• roken/rookmachines/frituren/barbecueën/gourmetten/fonduen zijn binnen niet toegestaan. 

De gebouwen zijn doorgemeld naar de brandweer. 
• de bedden mogen niet verplaatst worden en de matrassen mogen niet verwijderd worden. 
• balspelen, voetbalschoenen en fietsschoenen zijn binnen niet toegestaan. 

 

Buiten het gebouw: 
• geen balspelen op de terrassen, alleen op het sportveld. 
• de speeltuin is voor kinderen tot en met 12 jaar, toegang tot zonsondergang en toezicht is verplicht.  
• er mag geen binnenmeubilair naar buiten. 
• muziekinstallaties en megafoons zijn buiten niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen. 
• glaswerk en ijzeren voorwerpen (haringen/pennen) op de sportvelden zijn niet toegestaan. 
• open vuur is alleen toegestaan op onze vaste vuurplaats tot 24.00uur. 
• aanplakken op gebouwen, op terreinen en op de wegbewijzering zijn niet toegestaan. 
• u heeft geen toegang tot de camping of overige accommodaties, mits anders overeengekomen. 
• U heeft toegang tot het nabijgelegen bos tot uiterlijk 24.00uur. 

Wij wensen u een aangenaam verblijf toe. 

Met vriendelijke en gastvrije groet, 
 
Team Beusink Recreatie  


