
 
 Huisreglement Groepsaccommodatie De Woudhoeve 

 

HUISREGLEMENT 
Wij heten u van harte welkom in onze groepsaccommodatie De Woudhoeve te Oosterblokker. Dit 

huisreglement is opgesteld om u een aangenaam en probleemloos verblijf te laten hebben in onze 

accommodatie. 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!  

 

Belangrijke nummers  

Beheerder:     06-53761744  

Als elke seconde telt:    112  (gelieve vervolgens ook de beheerder te waarschuwen) 

Huisarts (kantooruren)   0229-261666  

Huisartsenpost (weekend & avond)  0229-297800  

Tandarts     0229-217787 

 

Huisregels  

 Roken is binnen in alle vertrekken niet toegestaan, enkel buiten mag gerookt worden. 

 Veroorzaak geen geluidsoverlast en respecteer de rust van de omwonenden 

 Geluidsinstallaties dienen uitsluitend binnen te worden gebruikt en dienen na 23:00 enkel als 

achtergrondmuziek te worden afgesteld.  

 Huisdieren zijn niet  toegestaan.  

 Verplaats de inrichting (tafels, bedden, etc.) enkel met toestemming van de beheerder, er kan 

namelijk bij het verplaatsen van de inrichting onnodig schade ontstaan die u dient te vergoeden.  

 Het is niet toegestaan binnenmeubilair mee naar buiten te nemen – er is voldoende 

terrasmeubilair aanwezig. 

 Op het terras mag niet gevoetbald worden.  

 Het is niet toegestaan binnen te gourmetten, steengrillen of fonduen. 

 Bij afwezigheid graag alle ramen sluiten en de buitendeur(-en) op het slot draaien. 

 Indien u bij aankomst schade constateert dan dient u deze binnen 3 uur aan ons te melden. Bij 

verzuim hiervan wordt eventueel de schade bij u in rekening gebracht. Meldt ook tijdens uw 

verblijf ontstane schade direct, zodat wij het voor aankomst van de volgende gasten in orde 

kunnen maken  

 Eventuele aanwijzingen van de beheerder met betrekking tot het gebruik van de accommodatie, 

geluidsoverlast of anderszins dient u direct op te volgen.  

Bij vertrek  

 Bed- en badlinnen naast de deur in de gang leggen 

  De accommodatie en de omgeving moet veegschoon zijn 

 Afwas en verdere inventaris dient schoon en droog in de kasten te staan 

 Huisvuil dient in de daarvoor bestemde bakken te zijn gedeponeerd. 

 Glas en papier dient in de kratten in de keuken te blijven.  


