
INFORMATIE ACCOMMODATIE DE ZUIDKAAP  
 
Hieronder volgen een aantal punten m.b.t. uw verblijf in onze accommodatie. 
 
BOODSCHAPPEN 
Graag bemiddelen we voor u om bijvoorbeeld brood of andere boodschappen te laten bezorgen.  
Als u interesse heeft kunt u onderstaande nummer(s) bellen. 
 
WATERSPORT   
Wij bieden diverse mogelijkheden tot het huren van zeilboten, motorbootjes, kano’s,Canadese-kano’s, 
waterfietsen en surfplanken. Als huurder van de Zuidkaap krijgt u een korting van 15% op de huurprijs. Wilt u 
meer doen met de watersport mogelijkheden, bijvoorbeeld surfles, dan kunt u contact opnemen met ons om 
een passend programma in elkaar te zetten. 
 
MEENEMEN (naast gebruikelijke zaken) 

• Verplicht gebruik van beddengoed, dus niet vergeten;  
 onderlaken (matras 90 x 200), dekbedhoes (140 x 200) kussensloop  
• Toiletpapier 
• Theedoeken 
• CD’s en/of DVD’ 

 
AUTO’S OP HET TERREIN 
U kunt direct bij aankomst op het park, bij de receptie van de Bloemert (volg bordjes) een muntje halen voor 
de slagboom naar de accommodatie. Bij de accommodatie kan alleen geladen en gelost worden, daarna de 
auto’s parkeren op de grote parkeerplaats. 
 
HUISREGELS 
Bij de reservering ontvangt u onder andere de huisregels. Als hoofdhuurder bent u er verantwoordelijk voor  
alle medebewoners van deze regels op de hoogte te brengen en te zorgen dat ze nageleefd worden. 
Schades e.d. worden in rekening gebracht bij de hoofdhuurder. 
 
SCHOONMAAK 
U dient het gebouw “veegschoon” achter te laten. Dit houdt in; vegen, afvalbakken leeg, meubels op de 
plaats, de afwas gedaan/opgeruimd en het fornuis/aanrechten netjes. (extreme, incidentele bevuiling ook 
schoon) Tevens dient het afval afgevoerd te zijn. 
Dit alles valt niet onder de verplichte eindschoonmaak, welke er is om te kunnen garanderen dat een 
volgende groep het gebouw net zo schoon en verzorgd aantreft als uw groep.  
 
ROUTE    
Op de snelweg Groningen-Assen neemt u de afslag Glimmen, Eelde Luchthaven. Aan het einde van de afrit 
gaat u rechtsaf (Glimmen). Na ongeveer 1,5 KM krijgt u een afslag , hier gaat u rechts (Zuidlaren, 
Noordlaren). nadat u door het dorpje Noordlaren bent gereden krijgt u na 750 meter een kruising. hier gaat u 
linksaf  (borden “Zeilschool Zuidlaardermeer”). Na de bocht rechts, de ingang van de Bloemert indraaien. 
Degene die als eerste aankomt moet zich melden bij de receptie van de Bloemert om doorverwezen te 
worden. Op het park bordjes “groepsaccommodatie volgen” Laden/lossen bij de acco, parkeren op de 
centrale parkeerplaats. 
 
BETALING 
Wij verzoeken u de op de bevestiging vermelde aanbetaling binnen 30 dagen aan ons over te maken. De 
reservering is pas definitief na ontvangst van deze aanbetaling. Het overige deel dient voor aankomst te zijn 
bijgeschreven.  
U kunt de betalingen overmaken op NL19 RABO 0376 0234 14 t.n.v. Zeilschool Zuidlaardermeer 
GRAAG HET RESERVERINGSNUMMER VERMELDEN VOOR EEN JUISTE VERWERKING 
 
BELANGRIJKE NUMMERS    
Zeilschool  (050) 4092379   de Bloemert receptie (050) 4091555 
mobiel (eigenaar)  06 53923273   e-mail     info@zuidkaap.nl 


