Huishoudelijk reglement.
Venweide wenst u een prettig verblijf en vraagt u rekening te houden met de
volgende punten van aandacht:

Aankomst.
Bel een half uur voor aankomst naar de beheerder van Venweide, 06-10666783.
Bij aankomst zal de beheerder een rondleiding geven en uitleg geven over een aantal praktische zaken zoals
sleutels, gebruik van elektrische apparatuur, veiligheid en milieu.

Parkeerplaats.
Alle auto´s dienen geparkeerd te worden op de parkeerplaats.
Er zijn 25 parkeerplaatsen aanwezig.

De keuken.
Voor groepen die zelf maaltijden bereiden is een professionele keuken beschikbaar met afwasmachine.
In de keuken is een gebruiksaanwijzing aanwezig van diverse keukenapparatuur. Lees deze vooraf aandachtig
door.
Voor groepen die maaltijdverzorging bij Venweide hebben besteld worden de tafels door Venweide gedekt,
de maaltijden klaargezet en na afloop alles door Venweide opgeruimd.

De bar.
De bar van Venweide heeft een tap, spoelbak, koelingen, werktafel en diverse soorten glazen.
U kunt zelf uw drank meenemen en de barvoorzieningen gebruiken.
Ook is het mogelijk drank bij Venweide te bestellen. U betaalt dan bij vertrek contant voor de genoten
barconsumpties. Literprijs: fris 3,- tapbier € 5,- en wijn € 9,Na afloop dient u alles weer netjes achter te laten.

Kampvuur.
Op het buitenterrein is een aparte stookplaats gemaakt voor een vuur in een vuurkorf.
Hout dient u zelf te sprokkelen of mee te nemen.
Het is ten strengste verboden op andere plaatsen een vuur te maken.

Bedden.
Bij aankomst treft u op elk bed een matras, dekbed en kussen.
Het is verplicht lakens te gebruiken tijdens het gebruik van de bedden.
Deze kunt u zelf meenemen of huren bij Venweide.
Bij vertrek dient het bed weer net zo netjes achtergelaten te worden als bij aankomst.

Roken
Roken is binnen in alle ruimtes niet toegestaan.
Buiten zijn 2 comfortabele overkappingen voor rokers met asbakken.

Geluids-overlast
Venweide is gelegen in een beschermd natuur- en stiltegebied.
Buiten is geen harde muziek of andersoort lawaai toegestaan.
Binnen is muziek toegestaan mits dit niet buiten als harde muziek hoorbaar is.
Green Key
Venweide is bekroond met het certificaat van Green Key wat betekent dat op diverse fronten extra
voorzieningen zijn getroffen om uw verblijf milieuvriendelijk en energiezuinig te laten verlopen.
Zoals extra afvalbakken voor gescheiden afval, , aan-uitknoppen op de verwarming, automatische verlichting.
Wij verzoeken u dan ook om zorgvuldig om te gaan met energie en afval:
- verlichting niet onnodig laten branden
- keukenapparaten na gebruik en bij vertrek uit zetten
- bij gebruik van de verwarming de deuren en ramen zo veel mogelijk dicht houden
- afval scheiden in de bakken die staan in de keuken en buiten op de parkeerplaats
Brandalarm.
Elke slaapkamer heeft een rookmelder die verbonden is aan een brandmeldcentrale.
Dit betekent dat bij een brandalarm de brandweer binnen 5 minuten aanwezig is.
Bel bij een brandalarm meteen de beheerder: 06 – 10666783
Bij een brandalarm als gevolg van roken of opzettelijke activering van een rookmelder worden de kosten van het
uitrukken van de brandweer bij u in rekening gebracht.
Aansprakelijkheid.
Venweide is niet aansprakelijk bij ongeval, diefstal of vermissing van privé-spullen.
Het gebruik van speeltoestellen is op eigen risico.

Honden.
Honden zijn welkom onder de volgende voorwaarden:
- honden dienen buiten het terrein hun behoefte te doen.
- Neem voor binnen een banch mee waar de hond tijdens de nacht in kan verblijven.

EHBO.
In de keuken is een EHBO/koffer aanwezig.
In ernstige gevallen belt u de plaatselijke huisartsenpraktijk en apotheek Vlasland 040 2070702.

Vertrek.
- Alle ruimtes binnen en het buitenterrein dienen opgeruimd en veegschoon achtergelaten te worden
als bij aankomst
- Indien er tijdens uw verblijf schade is ontstaan aan spullen, interieur, gebouwen of buitenterrein van
Venweide dient u dit voor vertrek te melden bij de beheerder.
Ontstane schade en vermissing van spullen worden doorberekend aan de groep.
- De contactpersoon dient zich voor vertrek te melden bij de beheerder en sleutels van Venweide in te
leveren.

Welkom op Venweide.
Wilbert Geboers
06 - 10666783

