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Huisregels Arbeid - Adelt. 

  

De contractant is verplicht voor aankomst alle deelnemers van de huisregels op de hoogte te brengen. 

 

1. Voor het in gebruik nemen van de gehuurde accommodatie meldt de huurder cq leiding zich bij de beheerder. 

Er dient volgens de Alg. Politieverordening een lijst met de namen adresgegevens en geboortedatum van de 

leden van de groep / familie te worden ingeleverd en wel voor 23.00 uur. Deze lijst is u toegezonden!! 

 

2. De contractant controleert bij aankomst de accommodatie en inventaris. Gebreken of vermissingen worden 

meteen gemeld. De contractant  is na deze overdracht verantwoordelijk voor de gehuurde accommodatie, en 

dient deze dagelijks goed schoon en opgeruimd te houden. 

 

3. Dekbed / slaapzak, onderlaken en kussensloop dienen door de gast te worden meegenomen. Bij het niet 

aanwezig zijn en / of gebruik van eigen beddengoed is men verplicht deze te huren. 

 

4. Voor de slaapkamers gelden de volgende regels:             

        Het is niet toegestaan            TE ROKEN                                                                                         

                                                BEDDEN TE VERPLAATSEN 

                                              ETEN, SNOEP EN DRANKEN te gebruiken  

                                                         ONNODIG TE VERBLIJVEN 

5. De NACHTRUST gaat in om  23.00 u.  en eindigt om  7.00 u. dit betekent, dat muziek, zang, of spel buiten de 

accommodatie niet hoorbaar dienen te zijn. In de omgeving wordt men verzocht ook de nachtrust  van 

anderen in acht te nemen. Het gebruik van geluidsapparatuur in het algemeen en buitenactiviteiten na  

       23.00 u. in overleg met beheerder. Droppings vanuit en naar de accommodatie zijn verboden na  

       zonsondergang. 

6. Het maximale aantal opgegeven personen mag niet overschreden worden en wijzigingen moeten direct 

schriftelijk gemeld worden.  

7. Er mogen GEEN FUSTEN EN / OF BIERTENDERS EN GEEN HUISDIEREN meegebracht worden. 

8. Brandblusmiddelen mogen uitsluitend bij brand worden gehanteerd.  

       Bij onnodige verbreking verzegeling brandblusmiddelen wordt de borg ingehouden. 

9. Het gebruik van nooddeuren als in - en uitgang is niet toegestaan. 

10. Balspelen bij gebouwen en parkeerplaatsen en terrassen is verboden. 

11. Er mogen geen eigendommen van Arbeid – Adelt het terrein verlaten.   

12. Aansprakelijkheid ARBEID - ADELT : buma-, sena- en video rechten worden niet door 

        ARBEID - ADELT voldaan, 

de huurder is zelf aansprakelijk voor deze wettelijke verplichting ( indien van toepassing ).  

Van de gast. De gast(en) is / zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade, die "ARBEID ADELT" direct of 

indirect als gevolg van wanprestatie en / of onrechtmatige daad ondervindt. Arbeid Adelt stelt zich niet 

aansprakelijk voor vermiste en / of beschadigde eigendommen van hen die hier verblijven. 

Het speelveld en speeltoestellen alleen te gebruiken onder begeleiding en op eigen risico.  

13. De beheerder heeft het recht, al of niet na voorafgaande waarschuwing, bij het overtreden van de bepalingen 

van de huurovereenkomst, de huisregels, het niet opvolgen van aanwijzingen van de beheerder en zijn 

medewerkers of wegens overmatig alcohol gebruik of alcohol gebruik onder de 16 jaar en het gebruik van 

opiaten, om het verblijf te doen beëindigen en wel met onmiddellijke ingang. De gast of groep blijft in beginsel 

gehouden het totale overeengekomen tarief te betalen met kosten. 

14. De huur van de accommodatie dient voor vervaldatum factuur per bank betaald te worden en wel op de 10
e
  

van de voorgaande maand voor aankomst. Bij te late betaling van de totale factuur wordt U de toegang tot het 

bedrijf geweigerd. Na sommatie wordt het wettelijk vastgestelde rentepercentage plus incassokosten over het 

resterende bedrag in rekening gebracht.  

Bij vertrek moeten de overige kosten in contanten betaald worden. 

15. Bij vertrek moet de gehuurde accommodatie dweil schoon en directe omgeving schoon en opgeruimd aan de 

beheerder worden over gedragen en wel op die tijd die op de schriftelijke overeenkomst staat. Afval, 

etensresten, glas, papier moeten in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd worden. Bij het in 

gebreke blijven wordt de waarborg €. 250,00   per eenheid van 32 pers. ingehouden en de schade en/of 

schoonmaakkosten in rekening gebracht. Indien alle rekeningen voldaan zijn wordt de waarborg teruggestort.  

http://www.arbeid-adelt.nl/

