HUISREGELS
Kuiperwatersport streeft er naar dat u het maximaal naar uw zin heeft tijdens uw verblijf bij ons.
Daarom doen wij er alles aan om te voldoen aan uw wensen en willen we u ook zoveel mogelijk
vrijheid geven. De ervaring is dat het daarbij helpt om vooraf een paar eenvoudige en voor de hand
liggende afspraken te maken. Die afspraken noemen we ’Henk’s 20 huisregels’.
Eigen risico en schades
1. Uw verblijf op ons terrein en in de accommodatie is voor eigen risico.
2. Dat geldt ook als u een auto of andere vervoermiddel op ons terrein parkeert.
3. Elke schade van welke aard dan ook moet direct worden gemeld bij de beheerder.
4. De beheerder bepaalt het bedrag van de schade en het wordt door u cash voldaan bij vertrek.
Alocohol, drugs, roken en brand,
5. Druggebruik is niet toegestaan en alcoholgebruik onder 18 jaar is verboden.
6. Hang in de recreatiezaal niets op dat gemakkelijk vlam kan vatten.
7. In het gebouw mag absoluut niet gerookt worden.
8. Haal nooit de batterijen uit de brandmelders in het gebouw.
De beheerder behoudt zich het recht voor de huur met onmiddellijke ingang op te zeggen als iemand
wordt betrapt op roken waar dit niet mag. De risico’s zijn immer te groot!
Keuken en koken
9. De afzuiger moet worden aangezet om gastoevoer te krijgen voor het koken.
10. Na het koken de afzuiger dus weer afzetten om gaslekkage te voorkomen.
11. Er mag in de keuken niet gefrituurd worden vanwege het risico van brand.
12. Barbecue-en buiten mag, maar alleen na voorafgaand overleg met de beheerder.
Sanitaire voorzieningen
13. Bij aankomst zijn de toiletten in orde en verstoppingen zijn dus voor Uw rekening.
Muziek en geluidsoverlast
14. Vermijd overlast door muziek en ander lawaai door het sluiten van de deuren van de recreatiezaal.
15. Gebruik van radio’s en versterkers buiten op het terrein en in de slaapkamers is niet toegestaan.
Andere boten
16. Gebruik alleen de door u gehuurde boten en blijf van de overige boten af.
Privacy beheerder
17. De beheerder woont in het voorhuis; de voortuin is privé terrein: loop er niet doorheen.
Tussentijds verlaten gebouw
18. Doe alle lampen uit en sluit de gastoevoer in de keuken af door het afzetten van de afzuiger.
19. Hang bij terugkomst de sleutel direct weer aan op aan de binnenkant van het deurkozijn.
Schoonmaak bij vertrek
20. Werk de bijgevoegde checklist af bij het schoonmaken van de accommodatie bij vertrek.

Uitgereikt aan en ontvangen door:
Naam:
Handtekening:

Checklist bij vertrek
Keuken
1. Alle vaatwerk en bestek schoon op de plaats terugzetten.
2. Afwasmachine leeg maken
3. Aanrechten afnemen
4. Afvalbakken legen
5. Koelkasten en vriezer schoon- en leegmaken
6. Vloer schrobben/dweilen
Slaapkamers
1. Alle troep onder de bedden vandaan
2. Wastafels schoonmaken
3. Prullebakken legen en voorzien van nieuwe vuilniszakjes
4. Stofzuigen, ook de gangen en trap
Recreatiezaal
1. Vloer aanvegen/stofzuigen.
2. Indien nodig, vloer schrobben.
3. Banken onder de kussens stofzuigen
4. Tafels afnemen
Toiletten
1. Schone afvalzakjes in de toiletten
2. Toiletten boven schoon maken
De doucheruimte beneden behoeft niet schoon achtergelaten te worden.
Laatste blik
1. Controleer of ieder zijn of haar eigendommen weer mee naar huis heeft genomen.
2. Achtergelaten spullen worden maximaal 24 uur bewaard.

