BRUIKLEEN – REGLEMENT/HUISREGELS BLOKHUT te GEESTEREN

1. De gebruiker(s) draagt / dragen tijdens het gebruik de
verantwoordelijkheid voor: de door hem ter gebruik gestelde vertrekken
en goederen alsmede voor de goederen, welke niet speciaal door hem ter
gebruik gesteld zijn doch zich bevinden in de door hem ter gebruik
gestelde vertrekken; het terrein rond het gebouw, alsmede de gebouwde
opstallen en houtgewassen, welke op het terrein aanwezig zijn.
2. Gebruikers moeten boven de 21 jaar zijn.
3. Richtlijn: Onder de 21 jaar is een begeleider van 21 jaar of ouder verplicht
continue aanwezig te zijn.
4. Overmatig alcohol gebruik is niet toegestaan.
5. Wij handelen een niet-roken beleid wat betekent dat in de blokhut een
algemeen rookverbod geld.
6. Druggebruik dan wel het in bezit hebben hiervan is ten strengste
verboden. Verder zal de toegang per direct ontzegd worden! Er is geen
tolerantie dan wel een gedoogbeleid wat dit betreft: GEEN DRUGS!
7. In het terrein rond het gebouw mag zonder toestemming van de
beheerder niet gegraven worden. Tenten kunnen naar eigen inzicht
neergezet worden waar men wilt, let hierbij wel op dat planten en bomen
niet beschadigd worden. Het bos “de Hamberg” maakt geen onderdeel
uit van de overeenkomst en mag derhalve niet gebruikt worden tussen
zonsondergang en zonsopkomst.

8. Vuur mag alleen gestookt worden op de aangewezen kampvuur plaats,
alle resten dienen te worden opgeruimd. De open haard mag niet
gebruikt worden. De rookmelders mogen nooit uitgeschakeld worden.
Mocht u de installatie beschadigen door verkeerd gebruik dan zijn de
herstelkosten voor uw rekening.
9. Nachtactiviteiten kunnen heel leuk zijn, voorkom echter overlast bij buren
en omgeving. Dit geldt ook in het gebouw zelf !
10. Op het terrein opgeslagen voorwerpen zoals hout, e.e.a. mogen zonder
toestemming van de beheerder niet worden gebruikt.
11. Bij vertrek uit de blokhut dient alles schoon te worden achtergelaten. Het
vuilnis dient de gebruiker zelf af te voeren. Dit geldt ook voor lege flessen
en ander glaswerk. Indien afval wordt achtergelaten zal € 25,00 worden
ingehouden van de borgsom.
12. U dient de blokhut bij vertrek in eenzelfde staat achter te laten als bij
aankomst. Samen met de beheerder doet u de controle bij aankomst en
bij vertrek. Eventuele schade dan wel schoonmaakkosten worden op u
verhaald.

