Voorwaarden huurovereenkomsten en huisregels
groepsaccommodaties Vinkeveen Haven:
Aankomst met meldingsplicht
Bij aankomst op de locatie dient u zich te melden op het kantoor van Vinkeveen
Haven. Samen met een vertegenwoordiger van Vinkeveen Haven zal de gehele
accommodatie geïnspecteerd worden en eventuele onvolkomenheden zoals
gebreken en beschadigingen worden vastgelegd.
De aankomst-en vertrektijden zijn afhankelijk van de huurperiode. Op uw
bevestiging staan altijd de tijden die met u afgesproken zijn. Standaard is ontvangst op de
dag van aankomst vanaf 15.00 uur. I.v.m. de mogelijkheid andere groepen te boeken
dienen de kamers op de dag van vertrek voor 10.00 uur leeg te zijn, de
accommodatie/zaal voor 12.00 uur. De tassen/koffers kunnen in overleg natuurlijk in
opslag.

Nachtrust
De nachtrust op ons terrein gaat in om 23.00 uur en duurt tot 7.00 uur ’s morgens.
Geluidsoverlast is zowel binnen als buiten niet toegestaan. Wanneer u zich gedurende
deze periode op of over het terrein begeeft dient dit zo geruisloos mogelijk te gebeuren.
De parkeerplaats is vanaf 23.00 uur gesloten, mocht u nog gebruik willen maken van uw
motorvoertuig dan moet u deze parkeren op het openbare parkeerterrein aan de overzijde
van de Herenweg.

Veranderingen inrichting
Gebouw en inventaris mogen uitsluitend voor het daarvoor bestemde doel gebruikt
worden. Het is daarom niet toegestaan spijkers, schroeven, punaises e.d. in gebouwen en
inventaris aan te brengen, voorwerpen vast te plakken of veranderingen aan te brengen
aan gebouwen en inventaris.

Nooduitgangen / brandmeldinstallatie
De nooduitgangen mogen alleen in geval van nood worden gebruikt. De bordessen bij de
vluchttrappenhuizen mogen niet gebruikt worden als balkon. De gangen op de
slaapverdiepingen dienen vrij te worden gehouden van obstakels. Groepsaccommodatie
Het Droogdok is voorzien van een automatische brandmeldinstallatie. De kosten van valse
alarmering worden verhaald op de veroorzaker of huurder van de accommodatie. Bij
brand direct 112 bellen!
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Roken en vuur
Het is ten strengste verboden te roken in onze groepsaccommodaties. Het stoken van
open vuur is alleen toegestaan na overleg met 1 van de aanwezige medewerkers van
Vinkeveen Haven. Het vuur moet om 23.00 uur worden gedoofd en worden nageplust met
water. Het gebruik van kaarsen is alleen toegestaan in veilige kaarsenstandaards, dit ter
beoordeling medewerkers Vinkeveen Haven.

Eten en Drinken
Eten en drinken is alleen toegestaan in de daartoe aangewezen ruimten (eetzaal / terras).
Het is niet toegestaan eten of drinken te nuttigen in de slaapvertrekken. Gebruik van
kauwgom is niet toegestaan in onze accommodaties.

Eigen risico
Het verblijf in onze groepsaccommodaties geschiedt op eigen risico van de huurder. Zowel
voor diefstal, beschadigingen als voor ongevallen achten wij ons niet aansprakelijk (zie de
Recron Voorwaarden Groepsaccommodaties).

Sport en spel
Op ons terrein is een sport- en spelveld aanwezig welke na toestemming van Vinkeveen
Haven gebruikt kan worden (in onderling overleg). Graag zien wij deze activiteiten dan ook
daar gebeuren en niet op andere plaatsen op het terrein. De steigers, boten en overige
delen van het terrein zijn niet vrij toegankelijk zonder begeleiding en / of na toestemming
van medewerkers van Vinkeveen Haven.

Schoonmaak en borgsom
De recreatieruimten, eetzaal, slaapkamers / slaapzalen, sanitaire ruimten en toiletten
worden schoon aan u opgeleverd. De accommodatie dient gedurende het gehele verblijf
netjes en schoon gehouden te worden. Na afloop van uw verblijf moeten ze ook weer
schoon achtergelaten worden. Dit betekent: recreatieruimten, eetzaal, slaapkamers en
gangen droog aanvegen en vervolgens dweilen. De sanitaire ruimtes en toiletten dienen
dagelijks en voor vertrek grondig gereinigd te worden. Eventueel noodzakelijke
aanvullingen van de toiletartikelen worden op verzoek kosteloos ter beschikking gesteld.
Alle reinigings- en hulpmiddelen worden door Vinkeveen Haven ter beschikking gesteld.
Bij het reinigen dienen de instructies en aanwijzingen van het personeel van Vinkeveen
Haven nauwlettend te worden opgevolgd. Tijdens de eindinspectie met een
vertegenwoordiger van Vinkeveen Haven zal vastgesteld worden of e.e.a. naar behoren
schoon wordt achtergelaten, op basis hiervan zal worden bepaald of de gestorte borgsom
eindschoonmaak (of een deel daarvan) zal worden teruggestort.
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Vuilafvoer
Alle vuilniszakken uit de verschillende ruimten moeten worden vervangen en de
afgevoerde vuilniszakken moeten worden afgevoerd naar de vuilcontainer (gescheiden
afvalstromen). Eventueel aanwezig oud papier en glas zal moeten worden afgevoerd naar
de daartoe ter beschikking staande containers. De vuilniszakken worden door Vinkeveen
Haven kosteloos ter beschikking gesteld.

Schades
Door huurders veroorzaakte schades moeten door de huurder worden vergoed.
Groepsleiding is te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van de groepsleden en
eventuele bezoekers. Veroorzaakte schades dienen terstond gemeld te worden bij de
medewerkers van Vinkeveen Haven.

Vragen
Mocht u tijdens het verblijf nog vragen hebben, dan kunt u hiermee tijdens kantooruren
terecht bij een van de medewerkers van Vinkeveen Haven.
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