
HUISREGELS  
(huurder is verantwoordelijk en dient ervoor zorg te dragen dat iedereen op de hoogte is van de regels) 
 
BUITENTERREINEN 

• U bent te gast op Waterpark de Bloemert, bezorg geen overlast. 
• Niet op of aan boten, kano’s, surfboards etc. zitten.  
• Na 22.00 uur dient het buiten, of naar buiten toe stil te zijn. 
• Afval dient u, gescheiden in de daarvoor bestemde containers te deponeren. 
• Wilt u het gebouw alleen betreden via de hoofdingang. 
• Het is niet toegestaan achter het gebouw te komen (slaapkamer zijde). 
• Niet door de grintbakken lopen. 
• Kantoor en andere accommodaties zijn privé gedeelten. 

 
VERANDA  

• Sigaretten niet in het water gooien of uittrappen op de veranda. 
• BBQ alleen in overleg. 
• Veranda niet verlaten via de perken. 
 

RECREATIE ZAAL 
• Bij verplaatsen van tafels en banken etc, deze tillen. 
• Zijdeuren alleen gebruiken voor frisse lucht, niet als doorgang. 
• Geen eigen apparatuur aansluiten op de geluidsinstallatie. 
• Tafels en banken niet stapelen. Niet op tafels staan.  
• Er mag alleen in de recreatieruimte worden gerookt. 
• Kaarsen etc alleen gebruiken na overleg met verhuurder. 

 
KEUKEN 

• Het is niet toegestaan eigen apparatuur (bv frituur etc) te gebruiken.  
 
GANG 

• Nooduitgangen alleen gebruiken in nood, dit zijn beslist geen in/uitgangen. 
• Tussendeuren tussen recreatiezaal en de grote gang dienen altijd gesloten te 

blijven, geen drangers losmaken. 
• Niet roken !!!!! 

 
SLAAPRUIMTE 

• Raam alleen in kiepstand gebruiken, niet draaien, geen kleren aan hangen. 
• Maximaal 4 personen per slaapkamer.  
• Bedden beslist op de plaats laten staan, geen (eigen) matrassen op de grond. 
• Verplicht gebruik onderlaken, hoeslaken en kussensloop. (Vervuiling door niet 

gebruiken hiervan kost minimaal € 7.50 per te reinigen onderdeel). 
• Niet roken !!!!! Geen eten en/of drinken meenemen in de slaapkamers! 

 
ALGEMEEN 

• Geen meubilair, matrassen, kussens, dekbedden etc. naar buiten halen. 
• Het gebouw is nieuw, ga er voorzichtig mee om. 
• In het gebouw hangen rookmelders, deze zijn direct gekoppeld aan de 

meldkamer Drenthe. Bij alarm rukt de brandweer automatisch uit.  
     Misbruik kost € 250,00.  
• Honden alstublieft niet voeren. 
                                                                                                                             z.o.z. 



 
 
 
FEESTEN 

• Het is niet toegestaan met meer dan 50 personen in het gebouw aanwezig te 
zijn.  

• Live muziek of een extra installaties bij uitzondering mogelijk, maar alléén in 
overleg met de beheerder. Geluid mag nooit harder dan de geluidssterkte van de 
aanwezige installatie, dit in verband met overlast naar andere gasten op het 
terrein. 

.  
DOOR ERVARING WIJZER………. 

• Geen sport activiteiten in het gebouw (tennis, voetbal, skaten etc). 
• Geen mountainbikes (oid) binnen stallen. 
• Niet met pannendeksels en/of pollepels tegen elkaar aan slaan. 
• Niet met auto’s over het gras rijden of in het gras parkeren. 
• Niet dansen op de tafels.  
• Niet zelf de discoverlichting proberen aan te sluiten. 
• (Druip)kaarsen in wijnflessen op de tafel zetten is levensgevaarlijk en daarom 

niet toegestaan. Alleen waxinelichtjes in glazen houders zijn toegestaan. 
• Honden uitsluitend in overleg. En dan maximaal 2. De hond mag alleen in de 

recreatie ruimte verblijven en slapen (niet op de bank). Niet in de keukens of 
slaapkamers!! Verder niet nat naar binnen.  

• Honden mogen dus niet in de keukens, gang of slaapkamers komen. 
• Niet zaken ophangen zonder overleg met de beheerder. Geen punaises, 

spijkertjes etc gebruiken. 
• Niet zelf in de stoppenkast proberen problemen op te lossen. 

 
PARKEREN 

• Alle auto’s dienen DIRECT na laden en lossen op het grote parkeer terrein gezet 
te worden. De “oprit” dient op last van de brandweer vrij te blijven. 

• Geen auto’s op de kleine parkeerplaats tussen de accommodatie en het 
bungalowpark zetten. 

• Auto’s niet op het gras. 
 


