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Wij doen er alles aan om het u naar uw zin te maken tijdens uw verblijf op ons
park. Wij vragen u daarom het huisreglement na te leven. Deze vindt u bij uw
reservering wordt overhandigd bij het inchecken.
Bij inchecken wordt verwacht dat u de blokhut controleert en aangeeft of er
dingen kapot zijn of missen. Constateren wij bij uitchecken of schoonmaak
schade of missende inventaris wordt dit verhaald op de reserverende gast.
Het Sportlandgoed is bij de wet verplicht om een register bij te houden van de
gasten op het park. Bij uw reservering ontvangt een registratieformulier. Wij
vragen u deze via de email terug te sturen of uit te printen, in te vullen en bij
aankomst af te geven op het park bij de receptie.
Wanneer u een blokhut huurt bij het Sportlandgoed houdt u er dan rekening
mee dat er ook andere gasten zijn, versterkte geluiden zoals
muziekinstallaties zijn niet toegestaan. Om uiterlijk 23.00 uur door de week
en in het weekend om 00.00 (twaalf) uur behoort het stil te zijn op het park.
Drugs- of drankmisbruik is verboden en wanneer geconstateerd wordt u
geweigerd danwel verwijderd van het park.
Auto’s bij de blokhut zijn niet toegestaan en worden geacht te parkeren op
de parkeerplaats. Indien er toch auto’s bij de blokhutten geparkeerd blijven
staan, wordt er € 10,- per auto per dag in rekening gebracht.
Zwemmen in de visvijver is verboden!
Vissen alléén op reservering!
Het is niet toegestaan elektrisch kookapparatuur, zoals een Airfryer,
wokpan of kookplaat, bij de blokhutten te gebruiken!!
Externe catering is niet toegestaan.
Voor een kampvuur in een cirkel biedt het Sportlandgoed de mogelijkheid voor
het kopen van hout (eigen hout meenemen is niet toegestaan). Blijf van alle
bomen af. Indien er geconstateerd wordt dat er bomen van het park zijn
gebruikt voor een kampvuur, wordt er een boete van € 500,- gehanteerd.
Het kampvuur is in het midden van de cirkel geplaatst en mag niet worden
verplaatst in verband met brandgevaar! Wanneer wij schade constateren
door verplaatsen van goederen van Sportlandgoed, verhalen wij dit op de
reserverende gast.
Koelwagens alsmede bierwagens zijn niet toegestaan op het terrein van
Sportlandgoed!
Houd tijdens het verblijf de ruimte buiten om de blokhut schoon. Blikjes,
flessen of vuil rondom de blokhut kan overlast door ongedierte
veroorzaken.
Heeft u last van andere gasten of zijn er bijvoorbeeld calamiteiten? Wij zijn
24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0591-314654 en zijn ook
aanwezig op het park.

Geniet van uw verblijf!

