
 

Beste  gast, 

Wij heten u bij voorbaat van harte welkom en bedanken u voor uw keuze voor ons park.  

Het schoonmaakbedrijf zal zijn best gedaan hebben om uw accommodatie schoon op te leveren. Onze 

medewerkers controleren daarna verlichting en inventaris en maken foto’s van eventuele schades. Wij 

verwachten dan ook dat u uw accommodatie bij aankomst netjes, schoon en compleet heeft aangetroffen.  

Mocht dit echter niet het geval zijn schroomt u dan niet ongemakken of gebreken direct te melden bij de 

receptie of belt u dan “402” vanaf uw huistelefoon. Wij gaan ervan uit dat tijdens uw verblijf de accommodatie 

netjes en met respect bewoond wordt. Om u duidelijkheid te verschaffen willen wij u attenderen op de 

volgende huisregels:  

-Controleer binnen 24 uur na aankomst de inventarislijst en het huisje op eventuele schades. Bij vertrek zullen 

anders niet gemelde schades en vermissingen voor uw rekening kunnen komen. 

- U huurt een recreatieverblijf.  Indien u zich wilt laten inschrijven bij de gemeente Soest wijzen wij u erop dat 

het bewonen van een vakantieverblijf volgens het bestemmingsplan niet toegestaan is en dat om deze reden 

een tijdelijk verblijf langer dan 6 maanden bij ons niet mogelijk is. Indien uw verblijf tot in het volgende jaar 

duurt kunt u per eerste volle week in januari een huurverhoging verwachten van maximaal 2%. Gedurende de 

zomerperiode (zie tarievenlijst) zijn ook bij verblif langer dan 4 weken de hoogseizoentarieven van toepassing.  

-Indien u nog geen definitieve vertrekdatum heeft dient u ons deze 4 weken voor vertek schriftelijk of per email 

door te geven. Vertrek dagen zijn uitsluitend op een maandag of een vrijdag. 

-Voor alle gebruikte kussens en dekbedden is linnengoed verplicht. Dus ook als u de kussen op de zitbank 

gebruikt. Heeft u hiervoor geen linnengoed meegenomen dan is het mogelijk dit bij de receptie te huren. 

Indien geen gebruik van linnengoed geconstateerd wordt zijn de kosten € 7,50 per kussen en € 25.00 per 

dekbed. 

-Alle verblijfseenheden zijn volledig niet-rokers accommodaties. Ook het gebruik van friteuses zonder 

goedwerkende geurfilters zijn verboden. Indien wij constateren dat er een open friteuse gebruikt is of dat in uw 

kamer gerookt is, wordt € 150,00 extra berekend voor de reiniging van de gordijnen in uw accommodatie.  

-Het is verboden maandverband, frituur olie en andere vetten door het riool te gooien in verband met  

persriool pompen.  Bij constatering  worden de kosten van reiniging op de huurder verhaald. 

-Het verplaatsen van bedden en meubels kan alleen in overleg en met behulp van ons personeel om onnodige 

beschadigingen te voorkomen. Mogelijk worden hiervoor kosten in rekening gebracht. 

-Het is niet toegestaan satelliet schotels op of bij de woningen te plaatsen. Eventueel is het mogelijk bij de 

receptie een digitale ontvanger te huren waarmee meer (buitenlandse) zenders te ontvangen zijn. 

-Huisdieren zijn alleen toegestaan in bepaalde accommodaties.  Graag dus geen huisdieren in de woningen 

waar deze niet zijn toegestaan. De gasten met allergie die na u in de accommodatie vakantie vieren 

ondervinden hier anders veel last van.  In accommodaties waar huisdieren wel toegestaan zijn mogen 

huisdieren niet op de bedden en meubilair. Huisdieren mogen niet alleen in de accommodatie achtergelaten 

worden. Op het park moeten honden aan de lijn. 



-Parkeren kan alleen op de voor u bestemde parkeerplaats. Aan het laantje vindt u deze met hetzelfde 

nummer als uw huisnummer.  Heeft u meer dan 1 auto, dan kunt u gratis parkeren in de garage onder de 

tennisbaan. Houdt er rekening mee dat het verboden is op het gras te rijden.  

-Het is verboden spijkers, punaises, plakband, lijm en dergelijke op de muren en meubels te bevestigen. 

-Het gebruik van drugs is verboden op het hele park. 

 -Open alcohol gebruik is strikt verboden. Op het park, behalve uw terras, rondlopen met een flesje 

alcoholische drank wordt niet getolereerd. Treffen wij gasten buiten de bungalow aan in beschonken toestand 

dan hebben wij het recht  deze persoon van het park te verwijderen. 

-Open vuur is zowel op als buiten het park verboden. BBQ op het terras van uw huisje is toegestaan zolang er 

geen code oranje door de overheid is afgegeven. Kijk op het informatie kanaal of BBQ-en is toegestaan. 

- U kunt uw huisvuil alleen in plastic zakken, papier, karton en glas kwijt in de daarvoor bestemde containers 

links naast de inrit van de parkeergarage.  Grof huisvuil dient u zelf af te voeren naar de Schans in Soest. We 

doen ons best het park netjes te houden, bij constatering van het storten van grof huisvuil en vervuiling of 

vernieling worden extra kosten in rekening gebracht. Let op: Camera toezicht 

-Voor het weggooien van vuil/blikjes/flesjes in de natuur berekend de politie in Nederland een boete van € 

360.00! 

-Onze gasten komen hier voornamelijk voor hun rust. Wij verzoeken u daarom geluidsoverlast tot een 

minimum te beperken.  Na 23:00 mag geen geluid buiten uw accommodatie hoorbaar zijn. 

- De accommodatie is voor u gereserveerd vanaf 17:00 uur op de dag van aankomst tot 11:00 uur op de dag 

van vertrek. Bij vertrek dient de accommodatie (veeg)schoon en in originele staat te worden achtergelaten. 

Alle meubels dienen op de plek te staan waar u deze bij aankomst aangetroffen heeft.   Inventaris dient 

compleet, schoon en droog in de keukenkasten achtergelaten te worden. Eventuele breuk kunt u melden bij de 

receptie. 

-Het toebrengen van schade aan de accommodatie  en/of  de daarin bevindende inventaris en/of decoratie, 

dan wel het ontvreemden daarvan wordt in rekening gebracht. 

-Bij een verlenging van uw verblijf dient de huur minimaal 24 uur voor aanvang van de nieuwe periode  

vooruit voldaan te zijn. Alleen dan blijft de toegang tot uw huisje gewaarborgd en de energie, internet 

aangesloten.  

-Controle bij groepverhuur. Bij constatering van achterstallig onderhoud wordt de bungalow professioneel 

gereinigd en worden de kosten direct doorberekend aan de huurder.  Hieronder verstaan we ook het legen van 

stofzuigcontainers en eventuele filters van de droger. 

Wij verwachten dat u begrip heeft voor onze standaard regels en wensen u  bij voorbaat een prettig verblijf in 

ons midden. 

Familie de Jong                                                                                             Handtekening gast voor gelezen:                                             

Allurepark ’t Eekhoornnest 

 


