Huisregels Villa Buxus
1 Aankomst
Bij aankomst op locatie zal samen met een werknemer/ vertegenwoordiger van Villa Buxus de gehele
accommodatie geïnspecteerd worden en eventuele onvolkomenheden zoals gebreken en beschadigingen
worden vastgelegd of indien mogelijk opgelost.
2 Veranderingen inrichting
Gebouw en inventaris mogen uitsluitend voor het daarvoor bestemde doel gebruikt worden.
Het is daarom niet toegestaan spijkers, schroeven, punaises, plakband e.d. in het gebouw en inventaris aan te
brengen.
Ook mag de inventaris (Biljart, tafels, kasten, jukebox, tafelvoetbalspel) niet worden verplaatst
3 Nooduitgang/ Brandmeldinstallatie
De nooduitgangen mogen alleen in geval van nood worden gebruikt en dienen altijd toegankelijk te zijn.
Villa Buxus is voorzien van een automatische brandmeldinstallatie.
Bij misbruik of valse brandmelding zal minimaal 150 euro in rekening worden gebracht.
Daarnaast komen alle kosten die voortvloeien uit het onnodig gebruik maken van de alarminstallatie voor
rekening van huurder (Apparatuur, personeel en het uitrukken van hulpdiensten)
4 Zwembad en Sauna
Het is ten strengste verboden om glas werk mee te nemen naar de sauna ruimte en zwembad plein, indien dit
toch gebeurd is dat een reden om het zwembad te sluiten
5 Roken en vuur
In de hele accommodatie is het verboden om te roken en kaarsen te gebruiken elektrische kaarsen zijn achter
de bar aanwezig
6 Eten en Drinken
Eten en drinken is alleen toegestaan in de daartoe aanwezen ruimten (eetzaal/ terras)
Het is niet toegestaan eten of drinken te nuttigen in de slaapkamers, sauna en zwembad.
7 Eigen risico
Het verblijf in onze groepsaccommodatie geschiedt op eigen risico van de huurder.
Zowel voor diefstal, beschadigingen als voor ongevallen achten wij ons niet aansprakelijk (zie de door ons aan u
verstuurde Recron. Voorwaarden Groepsaccommodaties)
8 Muziek
Eigen meegebrachte muziekinstallaties / boxen zijn niet toegestaan.
Villa Buxus Heeft een eigen muziek instalatie waar u gebruik van kunt maken.
9 Nachtrust
De avondrust op het terrein gaat in om 22:00 uur storend lawaai moet dan achterwege blijven harde muziek,
zang en geschreeuw is dan niet meer toegestaan.
Om 24:00 uur dient het stil te zijn en gaat de nachtrust in.

10 Schoonmaken
De ruimten die u gebruikt dient u zelf schoon te houden, wij verzorgen de eindschoonmaak voor u.
Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd achter te laten.
*de accommodatie is veegschoon zoals werkbanken, koelkasten, bar, vloeren
*het buitenterrein is ontdaan van alle papiertjes, snippers, peuken etc.
*de inventaris staat schoon en droog weer in de kasten.
*alle vuilnisemmertjes en vuilnisbakken zijn in de container geleegd.
*het beddengoed (exclusief matrasbeschermer) moet worden afgehaald en op de gang verzameld.
11 Honden en andere huisdieren worden niet toegelaten
12 Sanctie
Indien u of iemand van de groep onze regels niet naleeft, zullen wij u het groepslid of de groepsleden een
waarschuwing geven.
Als u daar geen gehoor aan geeft, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen wij zullen in dat geval de groep
met onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein en de accommodatie ontzeggen.
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