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Te gast bij Gaaglust….  – Onze verblijfsafspraken! 
 

Wat fijn dat jullie in onze groepsaccommodatie gaan verblijven!  

Wij zijn trots op onze mooie accommodatie en graag wijzen wij jullie dan ook op een aantal regels die 

bij ons gelden.   

 

Tijdens het verblijf 

• Roken is binnen niet toegestaan, buiten is dit wel toegestaan (uiteraard moet het afval 

hiervan worden opgeruimd). 

• Huisdieren zijn bij ons niet toegestaan. 

• Wij vragen om het meubilair dat binnen staat, dit hier ook te laten staan en andersom ook 

(het buitenmeubilair niet naar binnen verplaatsen).  

U kunt uiteraard wel de eetkamerstoelen verplaatsen naar de lage zithoek. 

Het buitenmeubilair uit de hooiberg mag verplaatst worden naar de verschillende buiten 

terrassen. 

• Muziek buiten en binnen is toegestaan.  

Buiten is muziek alleen onversterkt toegestaan.  

• Van 23:00 uur tot 7:00 uur dient er rekening gehouden te worden dat er geen hinder en/of 

overlast plaatsvindt voor omgeving en buurtbewoners.  

• Een deel van de boerderij wordt bewoond. Het is niet toegestaan om het aangegeven 

privéterrein te betreden.  

• Barbecueën is toegestaan, bij voorkeur op gas en barbecue niet in de hooiberg.  

Blijf alert op de brandgevaarlijke hooiberg met rieten kap. 

• Open vuur is niet toegestaan op het gehele terrein.  

 

Bij vertrek 

• Bij vertrek vragen wij jullie om van de bedden de dekbedhoes, het hoeslaken en de 

kussensloop af te nemen en op de grond in de slaapkamer te leggen.  

Op alle bedden blijft dan alleen de onderste matrasbeschermer (molton) nog liggen en dit 

geldt ook voor het kussen met de molton kussensloop.  

• De eindschoonmaak is inbegrepen. U dient de accommodatie echter wel  schoon en netjes 

achter te laten, dit houdt het volgende in:  

- De inventaris staat schoon, droog en weer netjes in de keukenkastjes. 

- De vloeren zijn veegschoon (bezems en een stofzuiger zijn in schoonmaakkast te vinden).  

- Alle afvalbakken (denk ook aan de toiletten) zijn in de betreffende containers geleegd. 

- Het buitenterrein is afval vrij. 

- Het speelgoed en de spellen zijn compleet teruggeplaatst.   

- Het meubilair staat op de oorspronkelijke plek. 

 

 

Op de vertrekdag horen wij graag van u wat de verwachte vertrektijd is.  

Wij komen graag even langs om te informeren naar de ervaringen van uw verblijf en om u een goede 

terugreis te wensen. 

 


