Huishoudelijk reglement
Watersnip Accommodatie ‘De Rokende Turf’ Reeuwijk
Graag vragen we uw aandacht en medewerking voor het volgende:
Afval: Probeer uw afval te beperken. De groene container is bedoeld voor GFT-afval, de
grijze container voor restafval.

Alcohol: Er vindt in en rond het gebouw uitsluitend beperkt alcoholgebruik plaats.
Ter beoordeling van de beheerder wordt bij overmatig alcoholgebruik het verblijf van onze
gasten direct afgebroken, zonder enige restitutie of tegemoetkoming van de huur of
andere kosten die als gevolg hiervan door onze gasten gemaakt moet worden.

Autoverkeer: Autoverkeer van en naar de accommodatie wordt tussen 23.30 en 7.00
uur tot het uiterste beperkt.

Ballen: In en rond het gebouw zijn (voet)ballen niet toegestaan.
Beddengoed, theedoeken & toiletpapier: Gasten dienen zelf te zorgen voor de
benodigde dekens, (hoes)lakens (ook bij gebruik van slaapzakken), kussenslopen,
theedoeken, toiletpapier e.d.

Boten: Het is niet toegestaan gebruik te maken van de aan de steiger gelegen boten van
Watersnip Natuuractiviteiten of hier in te gaan zitten. Voor gebruik zonder toestemming
wordt een bedrag in rekening gebracht.

Confetti: Het is niet toegestaan om gebruik te maken van confetti. Dit materiaal kan
afgeven waardoor schade aan de vloer en deuren kan ontstaan.

Drinken: Het is niet toegestaan om drank te nuttigen in de slaapruimten.
Elektra, gas, licht & water: Zuinig met energie, goed voor het milieu. Kosten voor
elektra, gas, licht en water zijn bij normaal gebruik inbegrepen.

Frituren: Op last van de brandweer is het niet toegestaan te frituren.
Fuikenstokken: In de Reeuwijkse Plassen bevinden zich stokken waar fuiken aan zitten.
Houd bij varen en zwemmen ruim afstand. Onverhoopte schade dient dezelfde dag bij de
beheerder gemeld en zo nodig vergoed te worden.

Geluid: De Rokende Turf is gelegen in een zogenaamd stiltegebied. Gasten spannen zich
dan ook in géén geluidsoverlast te veroorzaken voor de omwonenden. Het geluid draagt
vaak verder dan u denkt, zeker over water. Na 23.00 uur is er buiten geen geluid meer te
horen.

Groepssamenstelling: indien bij boeking met opzet een andere groepssamenstelling is
opgegeven kan door de beheerder het verblijf van onze gasten direct worden afgebroken,
zonder enige restitutie of tegemoetkoming van de huur of andere kosten die als gevolg
hiervan door onze gasten gemaakt moet worden.

Huisdieren: Huisdieren worden niet toegelaten.
Kaarsen: Het gebruik van kaarsen is helaas niet toegestaan.
Kampvuur: Alleen na toestemming van de beheerder.
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Licht- en geluidverstoring: Bij eventuele (avond)wandeling geen verstoring veroorzaken
voor omwonenden en natuur. Bij voorkeur uw groep binnen informeren en via het terras
aan de plaszijde het gebouw verlaten. Gebruik van zaklampen dient in het broedseizoen
(van 15 maart tot en met 15 juli) tot een minimum te worden beperkt.

Muziek: Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de aanwezige geluidsinstallatie. Het
meebrengen en gebruiken van radio’s, muziekinstallaties, versterkers, livemuziek e.d. is
niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Na 23.00 uur is er buiten geen
muziek of geluid meer te horen.

Parkeren: Voor het gebouw is een privéparkeerterrein, welke u kunt gebruiken. Deze
parkeerruimte wordt, als er ruimte is, op zondagochtend tussen 9.30 en 11.45 uur ook
gebruikt door kerkgangers en op andere tijdstippen eventueel door andere gebruikers van
het gebouw.

Prikbord: In de keuken hangt een prikbord. Op aanvraag is een flip-over beschikbaar. Het
is niet toegestaan om deuren en muren te beplakken.

Roken: In de accommodatie mag niet worden gerookt op last van de brandweer.
Samenwerking: We spannen ons in uw verblijf tot een succes te maken. We verwachten
van u dezelfde inzet. Bij gebrekkige samenwerking of niet naleving van de regels,
behouden we ons het recht voor het verblijf van onze gasten te verkorten.

Schade: Eventueel gemaakte schade aan het gebouw, de inboedel of de boten wordt
verrekend met de borgsom of achteraf gefactureerd.

Schoonmaakmiddelen & vuilniszakken: Gasten dienen zelf te zorgen voor de
benodigde schoonmaakmiddelen (o.a. spons, zeem, doekjes, schuursponsje, allesreiniger,
dweil) en vuilniszakken.

Schoonmaken: Alle gebruikte ruimten, waaronder sanitair, terras, gebruikt vaatwerk en
apparaten dienen schoon te worden opgeleverd. Indien de gebruikte ruimten niet schoon
zijn achtergelaten, zullen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. U kunt de
schoonmaaklijst die op het prikbord hangt gebruiken ter controle tijdens de schoonmaak.
Kartonnen dozen, glas e.d. dient u zelf mee te nemen aan het eind van uw verblijf.

Sleutel: In overleg wordt een afspraak gemaakt wanneer u de sleutel kunt ophalen /
inleveren. Voor verblijf in het weekend geldt over het algemeen dat deze op vrijdag om
16.30 uur kan worden opgehaald in Rokende Turf. Bij vertrek dient u het gebouw af te
sluiten en de sleutel in de stenen brievenbus naast de hoofdingang te deponeren.

Steiger: Watersnip Natuuractiviteiten behoudt zich het recht voor gebruik te maken van
de steiger. De inbreuk op uw privacy zal zo kort mogelijk worden gehouden.

Zwemmen en / of varen: Indien u gaat zwemmen of varen, denk dan aan de rust op het
water die alle watersporters respecteren, zodat een ieder kan genieten.

We wensen u een prettig verblijf toe.
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