Beste gast,
Binnenkort bent u te gast op ons Mooiplekkie!
Om uw verblijf zo prettig mogelijk te laten verlopen hierbij nog wat informatie.
•

Bij aankomst kunt u uw auto parkeren op onze parkeerplaats aan de Hondelweg. U kunt
aanbellen bij het hek of ons bellen of Appen (0621 870877). Wij komen naar u toe en maken
u wegwijs in de groepsaccommodatie. U kunt dan ook de eventuele bijkomende kosten
betalen (contant of pin).

•

Plezier maken hoort erbij. Al wilt u de hele nacht rond het kampvuur zitten, prima.
Maar zorg er wel voor dat de buren en/of andere gasten geen (over)last van u hebben.

•

Huisdieren zijn tegen vergoeding welkom, maar we willen wel ons terrein drolvrij houden!

•

Afval graag zoveel mogelijk scheiden. Papier, karton en glas apart houden. Plastic, blik en
drankkartons in de daarvoor bestemde container. Restafval in goed dichtgebonden
vuilniszakken in de container of in de grote container op het parkeerterrein.
Geen los afval of luiers los in de containers!

•

Vlak voor vertrek graag weer even bellen/appen om de sleutel in te leveren, dan lopen we
graag nog even met u een rondje door de accommodatie. U heeft de bedden afgehaald, het
meubilair staat op zijn plaats, alle servies en glaswerk staat weer schoon en droog op de
juiste plek en de accommodatie is veegschoon. Wij doen uiteraard de eindschoonmaak.

•

Eventuele beschadigingen, breuk aan servies, glaswerk of andere schades ook graag melden
bij vertrek.

Wij zijn niet zo van de verbodsbordjes, maar een paar zaken mogen echt niet omdat de verzekering
dit uitsluit, of omdat de kans op schade of overlast te groot is..
•

Frituurpan, biertapinstallatie en muziekinstallatie mag u thuis laten. Deze zijn om diverse
redenen niet toegestaan.

•

Roken mag alleen buiten, peuken in de peukenpalen. Of vraag om extra asbakken.
Drugs (ook lachgas) zijn verboden.

•

We hebben heel goede bedden. Om beschadigingen te voorkomen is het niet toegestaan om
bedden in een andere kamer te plaatsen. Houdt hier rekening mee bij het maken van de
kamerindeling: ’t Veld bestaat uit 5 huisjes. Het hoekhuisje heeft een kamer met 3 bedden en
een kamer met 2 bedden. De middelste drie huisjes hebben elk een kamer met 3 bedden en
een tweepersoonsbedstee. Het grote hoekhuis heeft een kamer met 3 bedden en 2 kamers
met 2 bedden. Meer bedden dus dan het maximum aantal personen, om de kamerindeling
nog flexibeler te maken.

•

Er is binnen en buiten voldoende meubilair, het is niet toegestaan om stoelen of ander
meubilair van binnen naar buiten te plaatsen en andersom.

Wat is verder handig om te weten:
•

•
•
•
•

We hebben een kleine supermarkt in Eext. Als u een week van tevoren uw bestelling mailt
naar onzewinkeleext@gmail.com dan staat de bestelling al bij aankomst in uw
accommodatie.
Er zijn diverse cateringmogelijkheden, zie hiervoor onze website.
Voor de gemeente (toeristenbelasting) moeten we een nachtregister bijhouden. De
deelnemerslijst in de bijlage graag invullen en retourneren.
Op het terrein onder de kapschuur staan een aantal skelters e.d.. Deze zijn vrij te gebruiken.
Hier ligt ook divers speelmateriaal.
Er ligt een map met voor allerhande toeristische informatie. En u kunt uiteraard ook bij ons
terecht met toeristisch/recreatieve vragen.

Heeft u ons nodig? Gewoon even aanbellen bij de receptie. Zijn we er niet? Telefonisch of via
WhatsApp zijn we (bijna) altijd bereikbaar op nummer 0621 870 877

Een mooi verblijf toegewenst!
Richard & Jolanda van der Hulst

