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Hof van Moeder Aarde
Huisregels Groepsaccommodatie Jade
We gaan respectvol met elkaar om

We gunnen elkaar de nodige rust en stilte

Op Hof van Moeder Aarde gaan we op een respectvolle en
ecologisch verantwoorde manier met elkaar om. Dit betekent
o.a.

Het geluid van een eventuele geluidsinstallatie die in de tuin
van Jade gebruikt wordt, is niet hoorbaar op de dichtstbijzijnde
kampeerplek.

A. dat bewoners en gasten respectvol omgaan met
medemensen, dieren, planten, stenen, bouwwerken,
installaties, meubilair en spullen;

Tussen 11 uur ‘s avonds en 7 uur ’s morgens is het stil op het
buitenterrein van Hof van Moeder Aarde. Ook het geluid van een
eventuele geluidsinstallatie die in groepsaccommodatie Jade
gebruikt wordt, is dan niet hoorbaar op de dichtstbijzijnde
kampeerplek.

B. dat gasten geen plakband, punaises, spijkers en dergelijke
in wanden, balken of plafonds bevestigen;
C. dat gasten hun eigen rommel opruimen en eventueel afval
zoveel mogelijk in 5 afvalstromen scheiden;
D. dat gasten gebruik maken van de aanwezige (ecologische)
afwas- en schoonmaakmiddelen;
E.

dat gasten de groepsaccommodatie, inclusief de achtertuin,
na gebruik opgeruimd en schoon achterlaten;

F.

dat gasten eventuele breuk, schade en vermissing van
inventaris, installaties of gebouwen voor vertrek melden en
vergoeden.

We zorgen goed voor onze dieren
In groepsaccommodatie Jade zijn in principe geen huisdieren
toegestaan. Voor hulphonden maken we graag een
uitzondering.
Om te voorkomen dat onze minipaarden, geiten en kippen ziek
worden en/of bijtgedrag gaan vertonen, mogen zij door gasten
niet gevoederd worden.

We laten anderen niet ongevraagd meegenieten van de
rook van onze sigaretten, sigaren en/of pijp
Op het terrein van Hof van Moeder Aarde en in
groepsaccommodatie Jade mag niet gerookt worden.
De leden van groepen die gebruik maken van
groepsaccommodatie Jade kunnen in onderling overleg
afspreken dat er in de achtertuin van Jade wel gerookt mag
worden, mits er na vertrek geen peuken in de achtertuin blijven
liggen.
We genieten nooit met mate, maar houden wel maat als
we alcohol drinken
Voorkom dat je door alcoholgebruik (ongemerkt) zo lawaaierig,
opdringerig of baldadig worden, dat anderen daardoor hinder
ondervinden.
We gebruiken geen (soft)drugs
Het is op het terrein van Hof van Moeder Aarde niet toegestaan
om (soft)drugs te gebruiken.

We zijn zelf verantwoordelijk

We gaan zorgvuldig om met gas, water en stroom

Gebruik van de speeltoestellen op het terrein van Hof van
Moeder Aarde is op eigen risico van gasten.

We laten de thermostaat niet onnodig hoog staan, terwijl we
slapen of met z’n allen op pad gaan.

Kinderen tot 12 jaar mogen alleen onder toezicht van en
volwassene in het zwembad spelen.

Voor gebruik van eigen elektrische apparaten (bijvoorbeeld
gourmet-stellen of geluidsapparatuur) dient vooraf eerst overleg
met de verhuurder plaats te vinden.

