Huisregels Scouting Hiem (januari 2019)
•

Het gebouw dient aan het einde van de huurperiode schoon te worden opgeleverd.
Dit betekend ook de vloeren geveegd en gedweild.

•

Afval en asresten dienen door de huurder zelf te worden afgevoerd.

•

De open haard mag niet gebruikt worden.

•

In de balken/spanten mogen geen schroeven of andere materialen bevestigd worden.

•

In Scouting Hiem mag niet gerookt worden Het is ten strengste verboden om op muren,
deuren etc. te schrijven op straffe van directe inhouding van de borg + de
schoonmaakkosten.

•

Op de muren en op de deuren geen versieringen/posters/o.i.d. aanbrengen.

•

In Scouting Hiem mag niet gerookt worden.

•

Tafels en stoelen moeten in het gebouw blijven.

•

Gebroken, beschadigd of vermist inventaris dient vergoed te worden.

•

Er moet altijd een volwassen begeleider aanwezig zijn als er minderjarigen aanwezig zijn in
het gebouw.

•

De kampstaf/beheerder heeft het recht – ten allen tijde - om in Scouting Hiem de aanwezige
elektriciteit-, gas- en waterinstallatie en brandveiligheidsmaatregelen te controleren.

-

Deze regels gelden voor de huurder van Scouting Hiem.

Kampregels Scouting kampeerterrein Heerenveen
•

Na 23:00 uur nachtelijke stilte op het kampeerterrein.

•

Huurders van een veldje mogen alleen gebruik maken van de buiten toiletten.

•

Na een verhuurperiode dienen de toiletten schoon te worden opgeleverd.

•

Pionieren is toegestaan. Na het kamp wel de gaten vullen.

•

Het is verboden om met auto’s/motoren/brommers of andere voertuigen op de
velden te rijden. Laden en lossen kan tot aan de paaltjes. Voor vervoer van bagage is een
bagagewagen beschikbaar.

•

1 auto mag geparkeerd worden op het parkeerterrein van onze buren. De overige auto’s
moeten elders worden geparkeerd.

•

Aan de stopcontacten op de lantaarnpalen op de velden mogen kleine elektronische
apparaten worden aangesloten zoals telefoonladers. Waterkokers, Senseo’s en tosti-ijzers
eyc. vallen niet onder kleine elektronische apparaten.

•

Hebt u een afspraak gemaakt met de beheerder voor de eindcontrole?
Zo nee, doe dat dan minimaal 2 uur voor vertrek.

•

Aangevoerde/meegnomen spullen weer afvoeren.

•

Afval en as dienen gescheiden te worden afgevoerd.

•

Terreinen schoon achterlaten en eventuele gaten opvullen.

•

Heet water alleen afgekoeld weggooien.

•

Bij gebruik van de buitenkranen alleen biologische afbreekbare zeep gebruiken

-

Deze regels gelden voor alle huurders van Scoutingkampeerterrein Heerenveen.

Algemene regels Scouting Kampeerterrein
Heerenveen
•

Kampeerterrein Heerenveen is verplicht een nachtregister bij te houden. Lever daarom bij
aankomst een namenlijst in van de deelnemers (voor- en achternaam en adres) en laat uw
legitimatiebewijs zien.

•

Uitgangspunt is dat groepen zelfstandig kamperen of bivakkeren. Kampeerterrein
Heerenveen is een mooi natuurterrein, dat wij graag mooi en veilig willen houden.

•

Graaf niet, voorkom beschadigingen aan het gewas, pluk geen bloemen en hak niet in
bomen. Bij constructies aan bomen (kabelbaan, hangmatten, pionier objecten en
volleybalnet) is het gebruik van jute verplicht om de bast te beschermen. Jute is bij de
beheerder/kampstaf te verkrijgen.

•

Het voor andere gasten hoorbaar zijn van uw radio of muziekinstrument is niet toegestaan.

•

De nachtrust gaat in om 23 uur en eindigt om 7 uur de volgende ochtend. Spreek dan zacht,
maak geen muziek, lawaai en gebruik geen onnodig fel licht. Nachtspelen graag overleggen
met de andere kampeerders.

•

De beheerder/kampstaf is verplicht al datgene te doen wat een goede instandhouding van de
accommodatie, het terrein en het kamperen kan bevorderen. Zij hebben daarom het recht
iemand de toegang te weigeren of zijn verblijf aldaar op te zeggen indien iemand zich niet
houdt aan de gestelde regels.

•

De kampstaf/beheerder kunnen rondes doen over het kampterrein om de veiligheid te
waarborgen.

•

De kampstaf/beheerder heeft het recht om in Scouting Hiem de aanwezige elektriciteit-, gasen waterinstallatie en brandveiligheidsmaatregelen te controleren.

•

De kampstaf /beheerder staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van Scouting Hiem
tenzij zij een beroep doen op overmacht of deze het gevolg is van storingen waarvoor de
huurder verantwoordelijk is.

•

Huurders die eigendommen van Kampeerterrein Heerenveen beschadigen, dienen de kosten
van herstelwerkzaamheden en -materiaal te vergoeden.

•

Huurders vrijwaren Scouting Kampeerterrein Heerenveen tegen alle aanspraken van derden
op vergoeding wegens schade hoe dan ook genaamd, voor zover die schade voortvloeit uit of
verband houdt met hun aanwezigheid als huurder.

