Huisregels Zwaluwhof Texel
Hygiëne
U treft de accommodatie en het terrein schoon en ordelijk aan; tijdens uw verblijf zorgt u ervoor dat alles netjes
blijft en bij vertrek wordt alles door u achtergelaten zoals bij aankomst is aangetroffen.
Er hangt een prikbord in de keuken. Alstublieft geen posters, aankondigingen, e.d. op de deuren of muren
plakken/prikken.
Graag uw afval zo veel mogelijk scheiden. Er staan containers voor restafval, papier, plastic afval en blikjes.
Daarnaast een krat voor glas. Huisdieren zijn niet toegestaan.
Beddengoed en inventaris
Iedereen gebruikt zijn/haar meegebrachte onderlaken, dekbed of slaapzak en kussensloop. Kussens en matrassen
alleen op de bedden gebruiken. Gebruik alle inventaris met zorg en uitsluitend waarvoor deze is bestemd.
Meubilair uit de gebouwen mag niet mee naar buiten worden genomen. Buiten staan tafels en tuinstoelen.
Bedden zijn veilig voor één persoon, dus spelen op de bedden is altijd op eigen risico.
Nachtrust
Wij verzoeken tussen 23:00 en 8:00 uur het geluidsoverlast tot een minimum te beperken; dus geen muziek,
toeters of schreeuwen. Groepen die komen om te feesten, adviseren wij daarvoor een geschikter onderkomen te
zoeken. Dat wil nogal eens het geval zijn bij ontgroeningsweekenden en vrijgezellenfeesten. Als u zich na 23:00
uur elders wilt begeven, doe dit dan zo dat buren, omgeving en natuur niet gestoord worden!
Veiligheid
Controleer regelmatig of de vluchtwegen vrij zijn. De bedden moeten op hun plaats blijven staan, dus mogen nooit
verplaatst worden in verband met brandveiligheid.
Brandblusmiddelen zijn er voor uw veiligheid, misbruik ze nooit. Het is niet toegestaan de brandtrappen te
gebruiken als hier geen noodzaak toe is.
Het gebruik van kaarsen en vuurwerk is niet toegestaan. Versieringen mogen niet gemakkelijk ontvlambaar zijn en
mogen bij brand niet veel rook of giftige gassen ontwikkelen.
Bij vals alarm van een rookmelder kunt het signaal uitschakelen door het betreffende vertrek te ventileren.
Volg de instructies voor het gebruik van de kooktoestellen zorgvuldig op. Bij uw afwezigheid zorgt u ervoor dat
gas- en waterkranen dicht zijn en alle lichten uit zijn. Er mogen maximaal 46 personen overnachten in de
accommodatie.
Roken, eten en drinken
Eten en drinken is niet toegestaan in de slaapvertrekken. Roken is binnen nergens toegestaan.
Fietsen en auto’s
De fietsen graag ordelijk in de rekken vooraan plaatsen en niet tegen de gebouwen zetten of op het grasveld
leggen. Auto’s graag netjes parkeren
Schade en storingen
Storingen graag zo spoedig mogelijk melden zodat we deze kunnen oplossen. Ook als u bij aankomst iets aantreft
wat niet schoon is.
Sportveld
Hang niet aan het volleybalnet of gaas. Geen balspelen bij de gebouwen of voetballen tegen de gebouwen of op
het parkeerterrein.
Toezicht
De groepsleiding houdt voortdurend toezicht op alle deelnemers, kinderen beneden 18 jaar mogen niet zonder
leiding aanwezig zijn. Er is altijd een verantwoordelijk aanspreekpunt aanwezig.

