Meeuwenveen Accommodaties
Trainingen, workshops, cursussen, seminars, retreats en bezinning

HUISREGELS
Privacy:
• Maak buiten als het donker is geen muziek of feest meer. Het stoort groepen die al naar bed zijn gegaan.
• Doe alle ramen en deuren dicht als de muziekinstallatie hard staat. Dat is voldoende voor de rust op het centrum.
• Ga niet door de tuin en langs ramen van andere gebouwen. Gun ieder zijn privacy.

Brandveiligheid:
•
•
•
•

Parkeer zo dat de wegen op het terrein vrij blijven. Hulpdiensten moeten erdoor kunnen.
Kaarsen en/of wierrook branden op de slaapkamers kan echt niet en alleen buiten mag gerookt worden.
Een buitenvuur mag alleen na toestemming van de beheerder en op de daarvoor bestemde plekken.
Technische ruimtes zijn niet geschikt als opslag- of gebruiksruimte.

Overige:
• Wissel bij binnenkomst van schoenen. Zo blijft de natuur waar hij was: buiten.
• Laat de inventaris – meubilair, dekens – binnen. Buiten gaat het stuk en in de dekens kruipen beestjes.
• Laat de muziekinstallatie zoals hij is. Bel bij storingen, ook in andere apparatuur altijd de beheerder.
Veiligheid:
• Meeuwenveen voldoet ruim aan de eisen voor een veilig verblijf. Bij aankomst leggen we uit hoe de
alarminstallatie werkt. Het is verplicht om een BHVer aan te stellen die leiding geeft in noodsituaties. In de
docentenkamer ligt een map met informatie over ontruiming enz.
• Bij alle toegangen van het terrein zijn camera’s geplaatst. Bewegingen op de parkeerplaats en het in- en uitgaande
verkeer worden geregistreerd.
• De toegangsdeuren van de gebouwen vallen vanzelf in het slot. Je kunt naar binnen met een code.

Schoonmaak:
• Maak tijdens het verblijf het gebouw regelmatig schoon.
• Laat huis en tuin weer achter zoals het bij aankomst was, tenzij anders is afgesproken.
• De keukens worden zonder uitzondering altijd schoon opgeleverd.

