
 

 

 

Huisregels (versie 2017) 
 
Om uw verblijf zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we een 
aantal regels opgesteld. Wij gaan er van uit dat u zich daaraan zult houden.  
 
Het is verboden:  
 
• Voor omwonenden en medegasten overlast te veroorzaken. 
• Live muziek dan wel muziek met een, eigen aangevoerde, 

geluidsinstallatie ten gehore te brengen.  
• Tussen 21.00 en 09.00 uur buiten geluidsinstallaties te gebruiken.  
• Tussen 23.00 en 07.00 uur buitenactiviteiten te laten plaatsvinden.  
• Om in gebouwen te komen die niet voor u bestemd zijn.  
• Onnodig te claxonneren op het terrein. 
• Te roken in de accommodaties en zalen.  
• Om een kampvuur te stoken.  
• Kinderen zonder begeleiding in de slaapkamers te laten spelen.  
• Huisdieren toe te laten in de slaapkamers.  
• Schadelijke stoffen te verbranden of in de bodem te laten komen.  
• Stoelen en tafels nat te laten worden.  
• Hoeveelheden van meer dan 1 liter vluchtige stoffen (zoals aceton, 

wasbenzine, white spirit) mede te brengen.  
• Afval te verbranden. (zoals brieven en oud papier)  
• Gasten en instructeurs die met een activiteit bezig zijn te storen zodat de 

veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden. Blijf op een veilige 
afstand. Het betreden van het activiteitenterrein is op eigen risico.  

 
  



 

   

Wij verzoeken u dringend:  
• Alleen binnen activiteiten te laten plaatsvinden als omwonenden en 

andere gasten daarvan geen hinder kunnen ondervinden.  
• Afval gescheiden te houden (papier, glas, GFT, chemisch en overig) en in 

de daarvoor bestemde bakken te deponeren.  
• Gebruik te maken van de asbakken op het terras. 
• Huisdieren aan te lijnen.  
• Het laatste uur van het verblijf te gebruiken om alles op te ruimen, te 

vegen en schoon te maken.  
• De nodige voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van open vuur 

(zoals gasverlichting/verwarming, barbecueën etc)  
• Aan elk begin van brand of vermoeden van brand terstond de omgeving 

waarschuwen, personen en dieren in veiligheid brengen, receptie in kennis 
stellen, goederen in veiligheid brengen, eventuele gasflessen te 
verwijderen en beginnen met bluswerkzaamheden.  

• Zich te houden aan de maximum snelheid op het terrein van 10 km/u.  
• Alle aanwijzingen van het personeel van Landgoed de Biestheuvel op te 

volgen.  
  


