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Parkreglement Eekhoornnest 
  
 

1. Accommodatie 
Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de inrichting van de accommodatie. 
Hierbij valt te denken aan het plaatsen van extra koelkasten, airco’s, etc. Ook is het niet 
toegestaan om posters, foto’s, etc. op wanden te plakken en/of te bevestigen. Gelieve 
binnen meubilair binnen te laten staan, terrasmeubilair is voor buiten. Uit 
veiligheidsoverweging is het niet toegestaan om tenten of partytenten bij een accommodatie 
te plaatsen 

2. Minimale leeftijd hoofdboeker 
De hoofdboeker dient 25 jaar of ouder te zijn 

3. Schoonmaak en onderhoud 
Uw woning wordt bij aanvang schoon opgeleverd en is compleet. 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. Mocht u 
onverhoopt toch iets constateren, laat het ons dan binnen 24 uur weten, zodat wij dit 
kunnen verhelpen.  
Wij gaan daarna ervan uit dat tijdens uw verblijf de accommodatie netjes en met respect 
bewoond wordt. 
 
Wij adviseren het gebruik van een eigen stofzuiger, maar indien geweest kunt u de stofzuiger 
van de bungalow gebruiken.  
Maak wekelijks de bak van de stofzuiger leeg om storingen aan de apparaten te voorkomen.  
De stofzuiger dient ten alle tijde in de woning te blijven. Indien achteraf blijkt dat de 
stofzuiger gebruikt is geweest voor bv het reinigen van bouwafval of het schoonmaken van 

huisdierharen zal de stofzuiger in rekening gebracht worden. Bij gebruik van de droger dient 
u de filterbak wekelijks te reinigen.   
 
Zorg indien er een souterrain aanwezig is dat de verwarming/ontvochtiger geregeld aan blijft 
staan om schimmelvorming te voorkomen. U kunt handmatig de temperatuur of 
vochtigheidsgraad instellen met de daarvoor bestemde afstandsbediening of op het apparaat 

zelf.  

 
Leeg geregeld de openhaard wanneer u deze gebruikt heeft. -Voorkom het morsen van 
kaarsvet, gebruik kaarsonderzetters wanneer u een kaarsje brandt. 
 
Bij vertrek dient u de accommodatie bezemschoon achter te laten, dus: geen vuile vaat laten 
staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast(en) schoonmaken, vuilniszak in 
de container plaatsen en (indien openhaard aanwezig) aslade legen.  
 

4. Linnen, kussens en matrassen 
Voor alle gebruikte kussens en dekbedden is linnengoed verplicht. Dus ook als u een kussen 
op de zitbank gebruikt. Heeft u hiervoor geen linnengoed meegenomen dan is het mogelijk 
dit bij de receptie te huren. Indien er geen gebruik van linnengoed geconstateerd wordt zijn 
de kosten € 10,00 per kussen en €25,00 per dekbed. Tevens dienen de matrasbeschermers 
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om de matrassen te blijven. Indien een matras wordt vervuild of beschadigd, wordt hiervoor 
€ 150,00 euro inrekening gebracht.  
 

5. Afval 
Vuilniszakken moeten worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers op de 
diverse plekken op het park (gescheiden: papier, glas en restafval). Niet op te stapelen bij de 
accommodatie. Grofvuil dient u zelf te verwijderen en mag niet buiten de woning worden 
opgeslagen.  
 

6. Roken en drugs en Alcohol  
In onze accommodaties is roken niet toegestaan. Het gebruik van EXT, soft – en harddrugs is 
te allen tijde niet toegestaan op het park en zal directe verwijdering van het park tot gevolg 
hebben. Het nuttigen van alcohol is alleen toegestaan in de accommodatie of op het hierbij 
behorende terras. Personen die buiten de accommodatie onder invloed van alcohol en/of 
drugs zijn en hierbij voor overlast zorgen bij andere gasten zullen direct van het park worden 
verwijderd. 
 

7. Huisdieren 
In accommodaties zijn uitsluitend honden toegestaan. (max 1)  Poezen en andere dieren 
worden zonder toestemming niet toegelaten. Honden dienen aangelijnd uitgelaten te 
worden buiten het park. Indien uw hond zijn of haar behoefte toch op het park doet, deze 
dan graag zelf verwijderen met een plastic zakje. Houdt u er anders rekening mee dat we de 
opruimkosten in rekening moeten brengen. 
 

8. Internet 
De toegang tot internet vrij. Van gebruiker wordt verwacht dat hij/zij op een legale en 
verantwoordelijke wijze gebruik maken van de verbinding  Door deze draadloze verbinding te 
gebruiken erkent de Gebruiker dat hij/zij is onderworpen aan en akkoord gaat met de 
geldende wetten in  Nederland op gebied van internetgebruik. Misbruik kan leiden tot 
verwijdering van het park  
 

9. Maximale bezetting accommodatie 
Het is niet toegestaan met meer personen in een accommodatie te verblijven dan in het 
contract is overeengekomen. 
 

10. Schade, breuk en defecten 
Indien er schade is ontstaan in, of aan de accommodatie of de inventaris meldt dit dan direct 
bij de receptie. De kosten dienen direct te worden voldaan. Dit geldt ook bij breuk aan 
bijvoorbeeld serviesgoed en bij defecten aan bijvoorbeeld de verlichting of magnetron. Ga 
nooit zelf repareren.  
 

11. Friteuse e.d.   
Het gebruik van friteuse, fondue, of gourmetstel  e.d. in de bungalow en of terras niet 
toegestaan. Indien wij constateren dat er een open friteuse, of gourmetstel gebruikt is of dat 
er in uw kamer gerookt is, wordt er minimaal € 250,00 tot maximaal €5000,- extra berekend 
voor schilderwerk en de reiniging van de gordijnen en meubels in uw accommodatie. 
 

12. Schotelantenne 
Het plaatsen van een schotelantenne buiten de accommodatie is niet toegestaan. 
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13. Geluidsapparatuur 
Het gebruik van geluidsapparatuur is alleen in de accommodatie toegestaan, het 
geluidsniveau dient zo afgestemd te zijn dat deze niet buiten de accommodatie hoorbaar is. 
 

14.  Bezoek ontvangen 
Het ontvangen van (extern) bezoek is niet toegestaan, tenzij het bezoek is aangemeld bij de 
receptie. Bezoek van collega’s vanuit andere accommodaties op het park mag niet leiden tot 
overlast voor andere bezoekers op het park. Bezoek vanuit andere accommodaties moet de 
accommodatie om uiterlijk 22.00 uur hebben verlaten.  
 

15. Legitimatie  
Het is verplicht om een geldig ID-bewijs te overhandigen aan parkmanagement en  instanties 
zoals de arbeidsinspectie of politie. Voordat u de sleutel ontvangt, dient u een volledig 
ingevuld nachtregistratieformulier in te vullen.  
 

16. Codes 
 
Per accommodatie worden codes ter beschikking gesteld. Deze code mag sluitend door de 
verhuurder worden gebruikt en mag niet afgegeven worden aan derde.  
 

17. Verbod inschrijving 
Het is huurder niet toegestaan voor de duur van deze overeenkomst zich in te schrijven of te 
doen inschrijven op het adres van het park bij de Gemeentelijke Basis Administratie van de 
gemeente waarin het park gelegen is. Bij overtreding van dit verbod is de huurder alle 
eventuele kosten, waaronder juridische en deurwaarderskosten (zowel gerechtelijk als 
buitengerechtelijk) verschuldigd.  
 

18. Parkeren 
U dient zich te houden aan het parkeerbeleid van het park. Bij de woning mogen geen auto’s 
worden geparkeerd. Tevens zijn campers, caravans, trucks en bussen niet toegestaan op het 
park. 
 

19.  Nachtrust 
Op het gehele park dient de nachtstilte in acht genomen te worden tussen 22.00 – 07.00 uur. 
Bedenk echter dat er kinderen zijn die ruim voor 22.00 uur slapen. 
 

20. Veiligheid 
 
Houdt u zich aan de maximale snelheid op het park. Tevens is open vuur verboden. 
 

21. Algemeen 
 
Houd rekening met andere gasten die op het park verblijven 
Alleen op de verharde paden lopen, dus niet tussen de accommodaties of door tuinen. 

 
 
Het niet houden aan bovenstaande parkregels kan verwijdering van het park tot gevolg hebben. 
 
 


