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Huisregels Park Welgelegen Huurder
ALGEMEEN
- Alle gasten en bezoekers dienen op voorhand te zijn aangemeld bij de receptie met
volledige naam en geboortedatum.
- Het gebruik van de gehuurde accommodatie is enkel toegestaan voor de door u
aangemelde gasten.
- Alle bezoekers en gasten dienen zich aan het huisreglement te houden.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen.
- Het gebruikmaken van alle faciliteiten, het deelnemen aan activiteiten en gebruikmaken
van de accommodatie geschiedt op eigen risico.
- Bij het maken van beeld- en geluidsopnames, denk aan de privacywetgeving!
ALGEMENE VEILIGHEID
- Er geldt een maximale snelheid op het park van 15 km/u voor alle voertuigen.
- Houdt de doorgangen vrij voor nooddiensten en volg aanwijzingen van het personeel op.
- In verband met de brandveiligheid is open vuur niet toegestaan. Verder vragen wij u bij
vertrek brandende kaarsen te doven.
- Een houtskoolbarbecue is toegestaan, met een stenen of metalen ondergrond. Barbecueën
is enkel toegestaan met een emmer water in de buurt en op een stenen ondergrond met
de nodige afstand van groen (bomen, struiken, omheining). Barbecueën op de houten
vlonder of terras of op het gras is niet toegestaan.
- Onze medewerkers zijn EHBO bevoegd.
- In de receptie is een AED aanwezig.
- In geval van calamiteit belt u 112 en verwittigt u de receptie om de hulpdiensten te
assisteren naar de juiste plek! Buiten onze openingstijden kunt u ons voor nood bereiken
op het telefoonnummer: 0031 – 6 1822 1811.
ACCOMMODATIE
- De accommodatie wordt u in goede staat ter beschikking gesteld. Wanneer u bij aankomst
aan- of opmerkingen heeft, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk bij de receptie te melden.
- Wij vragen u de accommodatie met inventaris en toebehoren zorgvuldig te behandelen en
bij vertrek in goede staat terug achter te laten.
- Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Heeft u per ongeluk toch schade, dan vragen wij
hier direct melding van te maken bij de receptie.
- Bij vertrek zal de accommodatie worden gecontroleerd en beoordeeld worden of de borg
zal worden teruggestort. Eventuele door u toegebrachte schade die hoger is dan de door u
betaalde waarborg dient te worden betaald.
- Het is niet toegestaan om inventaris en servies uit te wisselen met andere gehuurde
accommodaties.
- Het plaatsen van een tent en/of zwembad in de tuin is niet toegestaan.

-

Gehuurd bedlinnen dient u van de bedden te halen en in de inkomsthal van de
accommodatie achter te laten. Hier kunt u ook de gebruikte handdoeken, badmat en
washandjes deponeren.

AFVAL
- Al het huisafval dient u te deponeren in de daarvoor bestemde containers.
Er staan verschillende containers op het terrein voor papier, glas en restafval. Bij het
sportveld staat een aanhangwagen voor het groenafval.
- Grofvuil, zoals kapotte strandstoelen en parasols, dient u naar het containerpark te
brengen.
- Afval van thuis meebrengen, is niet toegestaan.
- Bij illegaal storten worden kosten in rekening gebracht.
BEPLANTING
- De gemeenschappelijke heggen moeten minstens een halve meter vrijgehouden worden.
- Snoeien of plukken van onze bloemen en beplanting is niet toegestaan.
BRANDBLUSSER
- Deze vindt u in de accommodatie en op diverse plaatsen op het park.
CHECK-IN
- Vanaf 16.00 uur kunt u gebruik maken van de accommodatie.
CHECK-OUT
-

Bij vertrek bent u verplicht zich af te melden.

-

Een huuraccommodatie dient u voor 10:00 uur te verlaten.

GELUID EN RUST
- Park Welgelegen is een rustig familiepark en wij stellen nachtrust zeer op prijs. Tussen
22:00 uur en 08:00 vragen wij dan ook om stilte.
- Geluidsoverlast kan verwijdering van het park betekenen.
- Naaktrecreatie is niet toegestaan.
- Openbare dronkenschap en het gebruik van verdovende middelen is verboden.
GRAVEN
- Het is niet toegestaan zonder overleg te graven of palen in de grond te slaan. Eventuele
gevolgschade komt voor uw rekening.
HOND
-

-

Honden dienen altijd aangelijnd en aangemeld te zijn.
Huisdieren zijn enkel toegestaan in accommodaties waar ze welkom zijn en deze bij de
reservatie zijn aangemeld.
Het onaangemeld meenemen van uw huisdier kan tot ontzegging van de accommodatie of
het park leiden.
Aan hondeneigenaren vragen wij vriendelijk om de uitwerpselen van uw hond(en)
op te ruimen. Op diverse plaatsen op het park hangen hondenpoepzakjes. Bij vertrek
vragen wij u vriendelijk de tuin en het terras schoon achter te laten.
U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die uw hond toebrengt aan het
park, de accommodatie of derden.

FIETSEN
-

Fietsen kunt u huren aan de receptie. Het gebruik van fietsen, die bij de accommodatie
aanwezig zijn, is niet toegestaan.

ONGEDIERTE
- Laat geen afval rondslingeren in verband met ongedierte.
PARKEREN
- Parkeer uw auto op het perceel van de accommodatie en houdt daarbij de doorgangen vrij.
- Per accommodatie is één auto toegestaan. Wanneer u een tweede parkeerplaats heeft
gereserveerd, vragen wij u vriendelijk de tweede auto te parkeren op de daarvoor
aangegeven parkeerplaatsen.
RECEPTIE
- De actuele openingstijden van de receptie staan genoteerd op de deur van de receptie en
zijn via de website te vinden.
RECRON
- Elke huurder is gebonden aan de voorwaarden van Recron. Deze zijn te vinden op:
https://www.parkwelgelegen.nl/nl/voorwaarden
SLAGBOOM QR CODE
- Het gebruik van uw QR- code is strikt persoonlijk en geldig voor één voertuig.
- De code is te gebruiken van 06:00 tot 24:00 uur. Buiten deze tijden is het park voor alle
verkeer gesloten.
- In geval van nood kunt u ten allen tijde het park verlaten.
SLEUTELS
- Wij vragen u vriendelijk de sleutel(s) van de accommodatie bij vertrek af te geven bij de
receptie. Indien u buiten deze openingsuren vertrekt, kunt u deze in de brievenbus
deponeren.
- Bij verlies van uw sleutel(s) en/of sleutelhanger(s) worden kosten in rekening gebracht.
SPORT EN SPEL
- U kunt gratis gebruikmaken van de speeltuin, buitenfitness en het sportveld.
- Voetballen is enkel toegestaan op het sportveld.
- Drones zijn niet toegestaan op het park.
STROOM EN WATER
- Accommodaties hebben de beschikking over 10 Ampère stroom, 2200 Watt.
- Het wordt afgeraden diverse apparaten zoals waterkokers, kachels en dergelijke samen te
gebruiken in verband met stroomuitval door overbelasting.
- Het gebruik van elektriciteit, gas en water is inbegrepen in uw huurprijs. Wij vragen u
vriendelijk om mee te denken aan het milieu en niet onnodig te verspillen.
- Wanneer u de verwarming aan heeft, wilt u dan a.u.b. de deuren en ramen dicht houden.

TERRAS EN TUIN
Bij vertrek vragen wij u om het tuinmeubilair, parasols en windschermen op te ruimen en
in te klappen.
-

Laat tijdens uw verblijf de bolderwagen, parasol en of windscherm niet onbeheerd
achter, een onverwachte zeewind kan veel schade veroorzaken.
Parasols en luifels dienen ingeklapt te worden wanneer u er niet bent.
Denkt u hieraan! U bent hiervoor verantwoordelijk.

VERHUUR
- Alle verhuur geschiedt enkel door bemiddeling van Park Welgelegen.
VERWARMING
- Bij vertrek vragen wij u vriendelijk om de thermostaat terug te draaien naar 80 Celsius.
WASMACHINE EN DROGER
- Bij de receptie kunt u muntjes kopen voor de wasmachine en droger. Wasmiddel is
inbegrepen in de prijs.
- Wij vragen u solidair te zijn en de gekochte muntjes direct te gebruiken en uw was na
afronden van het programma zo spoedig mogelijk uit de machine te halen.

