Gastenboek, Huisregels & Calamiteiten

Olde Graafschap (nl)

Wij heten u van harte welkom in onze ‘Olde Graafschap’. Dit huisreglement is opgesteld om u een
aangenaam en probleemloos verblijf te laten hebben. Wij hopen dat u zich hier thuis zult voelen. Wij
verzoeken u vriendelijk om met de accommodatie en zijn omgeving om te gaan, zoals u zou wensen dat
gasten met uw woning en leefomgeving om zullen gaan. Wij wensen u een aangenaam verblijf!

Gastenboek

Wij stellen het bijzonder op prijs als u uw ervaringen wenst te delen in ons gastenboek. Ervaringen,
aanbevelingen en suggesties nemen wij hoog op. Uw inbreng is onmisbaar om onze ‘Olde Graafschap’ de
ingrediënten en eigenschappen te geven voor een onvergetelijk en optimaal verblijf.

Calamiteiten Huisartsenpost +31(0)314329888

Spoedeisende hulp 112 Politie

+31(0)9008844

Beheer 1e: +31(0)612919122
Beheer 2e: +31(0)657685331

Huisregels

1.
2.

Free-WiFi

Veroorzaak geen hinder noch overlast voor omwonenden;
name: Olde Graafschap
Geluidsnormen en -grenzen! (download ter indicatie een decibel-meter-app)
code: nijman44
- Respecteer de rust-/stilte-tijd van 23:00 tot 07:00 uur;
- Voorkom lawaai en besef dat geluiden in deze rustige omgeving erg hard kunnen klinken;
- Gebruik geluidsinstallaties uitsluitend binnen;
- Erken de normen: (60 decibel komt overeen met ‘normaal’ stemgeluid; 30 decibel komt overeen met fluisteren)
Tabel geluidsnormen en -grenzen
Gemiddeld geluid op de gevel omliggende woningen
Gemiddeld piekgeluid op de gevel omliggende woningen

3.
4.
5
6.

7.00-19.00 uur
50 dB (A)
70 dB (A)

19.00-23.00 uur
45 dB (A)
65 dB (A)

23.00-7.00 uur
40 dB (A)
60 dB (A)

Afgesloten ruimten zijn voor privé-doeleinden bestemd. Deze dient u niet te openen;
Voorkom schade en verplaats geen inrichting (meubelen,etc.) zonder toestemming;
Het gebruik van bedlinnen is verplicht!
Afvalbeheersing!
- Voorkom verstopping van toiletten, wastafels en andere afvoeren.
- Deponeer uw afval in de vuilnisbak!
- Voorkom stankoverlast en deponeer volle vuilniszakken TOEGESLOTEN in de container!
- Lege flessen deponeert u in de glasbak nabij winkels of supermarkten.
Onvolkomenheden en/of schade dient u onmiddellijk te melden, zodat wij dit nog voor u of voor de
volgende gasten in orde kunnen maken;
Roken in de accommodatie is niet toegestaan; Stoken en open-vuur zijn nadrukkelijk verboden;
Sluit bij afwezigheid alle ramen en deuren;
Parkeren uitsluitend op eigen terrein en in de daarvoor bestemde vakken.

7.
8.
9.
10.

Gedurende uw verblijf zijn u en/of uw groepsgenoten zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de
aanwezige faciliteiten en voorzieningen. Volwassenen/begeleiders dragen hierbij de verantwoordelijkheid
voor hen die onder hun toezicht staan of zijn gesteld.

! Bij uw vertrek:
-

-

Laat u de accommodatie verzorgd, tamelijk schoon en geheel ‘op orde’ achter;
Zijn afvalbakken geleegd (onder toepassing van huisregel 6);
Zijn vaatwassers, was-/droogcombinatie en koel-/vrieskasten ontruimd;
Indien gehuurd, heeft u het gebruikte bedlinnen in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd;
Staan CV-thermostaten laag en zijn ramen en deuren gesloten;
Zijn de huissleutels overeenkomstig de instructie bij aankomst in het depot afgegeven.

