Huishoudelijk reglement Verhuur-accomodatie "Het Platte Putje"
Wij doen er alles aan om uw verblijf en dat van andere gasten zo aangenaam mogelijk te
maken. Ons huishoudelijk reglement help daarbij. Wij gaan er van uit dat alle gasten op
de hoogte zijn van deze regels en deze tijdens het verblijf zullen naleven, zowel op de
camping als in de omgeving.
Samen met de RECRON-voorwaarden Vakantieverblijven, zijn deze regels van toepassing op
uw verblijf.
We hebben deze regels voor u op een rijtje gezet van A -Z

Aankomst / Vertrek
Aankomst tussen 16:00 uur en 18:00 uur. Vertrek voor 10:00 uur. Is uw aankomst na 18:00 uur, laat dit dan
weten. Bij vertrek na 10.00 uur zijn wij gerechtigd een nacht extra in rekening te brengen
Aansprakelijkheid
Recreatiebedrijf Groede neemt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeval of vermissing.
Het gebruik van speelmateriaal geschiedt op eigen risico.
Recreatiebedrijf Groede heeft het recht u voor toegebrachte schade aansprakelijk te stellen.
Wij vragen ouders / verzorgers goed op hun eigen kinderen te letten!!
Afval
Uw afval deponeert u in de juiste containers op de parking.
Blauwe container is voor papier / karton . Maak dit plat voordat u het in de container gooit!!
Grijze container met geel deksel is de glascontainer. Hier dus alleen glas in doen!!
Blauwe container met oranje deksel is voor PMD (plastic, metalen (conservenblikjes / bierdoppen) en
drankpakken.) Maak alles zo plat mogelijk voordat u het in de container gooit.
Groene container is voor het restafval. Gooi hier alleen gesloten vuilniszakken in.
Maak alles zo plat mogelijk ( bv blikjes ga u eerst eens op staan, pakken van de yoghurt, vla of drank
plat in uw afvalzak gooien. Dit bespaart een hoop ruimte.
U legt ook niets naast de containers, en gooit ook geen (kleine) afvalzakken in de afvalemmer in de
Keukenruimte
Airco
Uw accommodatie beschikt u over een airco. Als u deze aanzet, moeten de ramen en deur dicht blijven. Anders
heeft het geen nut. In de nachtelijke uren draait deze niet.
Alcoholgebruik, roken en drugs
Het nuttigen van alcoholische dranken is alleen toegestaan op het terras van uw appartement. De ouders zijn te
allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen. Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar is niet
toegestaan. Alcoholmisbruik eveneens niet.
In geen enkele binnen ruimte van ons bedrijf mag gerookt worden.
Ook bij de speelgelegenheden mag niet gerookt worden. Gooi geen peuken op de grond.
Binnen roken: Uw gehele borg houden wij in
Op het Platte Putje is drugsgebruik absoluut verboden. Dit geldt eveneens voor het bezit,
of de handel in verdovende middelen

Annulering / Vroegtijdig vertrek
Zie RECRON-voorwaarden.
Gast zorgt zelf voor een annuleringsverzekering.
Annulering m.b.t. bijzondere omstandigheden( invloeden van buitenaf)
Wanneer de annulering betrekking heeft op bijzonder omstandigheden (virus, (natuur)-ramp of ander
invloeden van buitenaf) zijn aparte annuleringsvoorwaarden van kracht. Deze worden beoordeeld middels de
volgende scenario’s:
1: Verhuur van het appartement is niet toegestaan (op last van de overheid)
Indien uw verblijf niet kan doorgaan door (noodgedwongen) sluiting van de accommodatie, wordt het
door uw betaalde bedrag omgezet in een tegoed. Dit tegoed is te gebruiken voor een nieuwe reservering
op een later tijdstip. Afhankelijk van de periode waarin het geplande verblijf zou plaatsvinden wordt de
geldigheidsduur van het tegoed bepaald.
2: Verhuur van het appartement is toegestaan, maar verblijf niet mogelijk door regelgeving of reisbeperking:
Indien uw verblijf niet kan doorgaan omdat reizen (naar Groede) wordt afgeraden, is annuleren
mogelijk volgens de RECRON-voorwaarden.
3: Verhuur van het appartement is toegestaan en verblijf is mogelijk.
Annuleren is mogelijk conform de RECRON-voorwaarden.
Audioapparatuur
Het volume van audioapparatuur dient zo afgesteld te zijn dat mede gasten op het terrein hier geen hinder van
ondervinden. Na 22:00 uur zet u uw audioapparatuur buiten uit.
Barbecueën en open vuur.
Barbecueën is toegestaan. Neemt u om te voorkomen dat anderen in de rook zitten of er brandgevaar ontstaat
de nodige voorzorgsmaatregelen. Zo vragen wij u om altijd een emmer water of zand bij de hand te houden en
houtskoolresten eerst goed te laten afkoelen voor u ze in een vuilniszak of restafvalcontainer deponeert.
Omdat houtskool niet biologisch afbreekbaar is, verzoeken wij u de resten niet bij de struiken te gooien.
Open vuur ( vuurkorf) bij de appartementen is niet toegestaan
Bedrijfsgebouwen
Het is verboden zonder toestemming in de bedrijfsgebouwen te verblijven. Het is niet toegestaan
landbouwmachines en landbouwvoertuigen te beklimmen.
Wilt u bij machines die in werking zijn of zich verplaatsen, voldoende afstand houden.
Recreatiebedrijf Groede aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die u lijdt bij niet naleven
van deze regel. LET OOK op UW KINDEREN
Betaling:
De betaling dienen volgens de op de overeenkomst aangegeven betalingstermijnen te worden voldaan.
Wanneer u het appartement later dan de overeengekomen begindatum van het verblijf betrekt, bent u het
volledige bedrag verschuldigd. Wij garanderen dat de accommodatie op de door u aangegeven aankomst
beschikbaar is.
Bezoekers
Het Platte putje is een privéterrein. Dag bezoek is beperkt toegestaan tussen 10:00 en 22:00 uur
Dag- en overnachtende bezoekers zijn toegestaan, wanneer u dit vooraf meldt. Dit is verplicht i.v.m. calamiteiten.

Borg
De betaalde borg, wordt binnen 14 dagen na vertrekdatum per bank teruggestort,
indien er geen achtergelaten gebreken en / of vermissingen zijn.
Dieren
Onze (huis)dieren niet ongevraagd voederen.
Paarden van onze gasten worden door de eigenaar verzorgd en gevoederd. Het voederen van (onze) dieren kan,
hoe goed het ook is bedoeld, desastreuse gevolgen hebben.
Drones
In verband met de privacy van onze gasten en onszelf, is het niet toegestaan om, zonder toestemming van
Recreatiebedrijf Groede te vliegen met een drone boven de camping, privéterrein en de naastgelegen campings.
Het maken van opnames met een drone door gasten is verboden
Eindschoonmaak
Voor de eindschoonmaak vragen wij een verplichte vergoeding. Het ledigen van de vaatwasser, en / of het
wegbrengen van de vuilnis valt niet onder de eindschoonmaak, en zullen extra in rekening gebracht worden.
U laat het appartement bezemschoon achter.
Fietsenstalling
De fietsenstalling kan men gebruiken op eigen risico. De deuren worden niet afgesloten. De fietsenstalling is te
bereiken via de achterkant van de schuur. Loop of fiets ( met fiets, skelter, traptractor enz.) niet over het paadje
langs keuken en de sanitair ruimtes van de camping
Foto- en videografie
Wanneer onze fot- en of videograaf een opname wenst te maken van u alleen of waarop slechts een beperkt
aantal anderen worden vastgelegd, dan wordt uw toestemming gevraagd. Wanneer er echter een grote groep in
beeld wordt gebracht, bv bij activiteiten of evenementen, dan is dat helaas niet mogelijk
Geef het door aan de receptie wanneer u, bijvoorbeeld op social-media, beeldmateriaal ziet waar u of uw
kind(eren) op staan en dit liever niet wenst. Wij verwijderen dan het beeldmateriaal
Gebreken aan uw verhuur-accommodatie
Wanneer u bij aankomst gebreken constateert in of aan uw verblijfs-accommodatie, dan vragen we u vriendelijk
ons zo spoedig mogelijk te melden. Ook wanneer er tijdens uw verblijf iets kapotgaat, vernemen we dat graag.
Wanneer er na uw verblijf schade wordt geconstateerd, die niet door u is gemeld, dan is het mogelijk, dat het
herstellen ervan achteraf bij u in rekening wordt gebracht
Gebruik
Gedurende de verblijfsperiode mag door de hoofdhuurder en het vooraf aangemelde reisgezelschap van de
gehuurde accommodatie gebruikt gemaakt worden. Het aantal personen mag het toegestane maximaal aantal
per accommodatie niet overschrijden. Gezien het familiekarakter van onze totale accommodatie is gebruik door
alléén jongeren niet toegestaan.
Honden
Honden moeten op het terrein aan de lijn. U dient zelf zorg te dragen voor uw huisdier. Deze mag andere gasten
niet tot overlast zijn. Uitlaten van de hond ( voor een plasje en / of kakje) doet u niet op ons erf / camping, maar u
loopt hiermee naar de straat. U ruimt ten allen tijden ( op de camping of langs de straat) de uitwerpselen op door
ze in een zakje te doen en in afvalcontainer (groen) te gooien. Wanneer u er zelf niet bent, laat u uw hond niet
alleen achter in het appartement. Honden niet op de bank en de bedden.

Honden op het strand
Van 1 mei tot 1 oktober mogen honden enkel aangelijnd op het strand tussen 10.00
en 18.00 uur. Tussen 18.00 uur en 10.00 uur mogen de honden wel loslopen. Van 1
oktober tot 1 mei mogen honden de hele dag los op het strand. Wij vragen u deze
tijden te respecteren en overlast voor andere strandbezoekers te voorkomen. Omdat veel honden geen paarden
kennen, vragen we uitdrukkelijk uw hond aan te lijnen als paard(en) op het strand ziet. In de praktijk komt het
helaas (te) vaak voor dat honden achter de paarden aangaan en het baasje geen controle meer heeft over de
hond. Met alle(gevaarlijke) situaties en gevolgen van dien.
Linnengoed
Op de bedden liggen kussens en dekbedden. U neemt zelf linnengoed mee.
Gebruik altijd linnengoed op de bedden. Mocht u dit nalaten, dan worden de reinigingskosten van de kussens,
dekbedden, en matrassen bij u in rekening gebracht.
Logees
Logees dient u op de dag van aankomst te melden. Zij betalen per persoon per nacht de toeristenbelasting.
Er mogen niet meer dan 5 personen in het appartement verblijven, mits schriftelijk is toegezegd.
Mobiliteit
Het is niet toegestaan scooters en/of brommers met een brandstof motor te gebruiken op het kampeerterrein.
De motor moet hier uitgeschakeld zijn. Auto’s parkeert men op de daarvoor bestemde parkings.
Nachtrust
Men dient er rekening mee te houden dat het na 22:00 uur rustig dient te zijn op de camping en bij uw
appartement.
Ongewenst gedrag
Meldingen van onveilig, ongewenst of ongepast gedrag ontvangen wij graag zo snel mogelijk.
Zet daarom ons telefoonnummer +31(0)621538928 in uw mobiele telefoon
Er zal door ons vertrouwelijk met eventuele meldingen worden omgegaan.
Indien hiertoe aanleiding is, zal Recreatiebedrijf Groede het beoordelen van een incident overlaten aan het
bevoegd gezag.
Het komt wel eens voor, dat situaties uiteindelijk anders blijken te zijn dan in eerst instantie gedacht. Een op
feiten gebaseerde benadering blijft daarom steeds belangrijk.
Trampoline
Regels trampoline vindt u verder in dit document onder een apart hoofdstuk.
Verblijf op een agrarisch bedrijf
U verblijft op een agrarisch bedrijf. Dit betekent dat er hier ook werkzaamheden worden
verricht. (Zaai-, oogst periode). Op dat moment kan het zijn dat we aan het werk zijn
vanaf de vroege ochtend tot (zeer) laat in de avond. Dit kan enige (geluid) overlast
veroorzaken. We doe er alles aan om uw verblijf niet te verstoren.
Vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is verboden. Dit ivm brandgevaar en de aanwezige dieren.

Wifi
Het gebruik van het wifi is gratis.
U heeft hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Dit ligt ter informatie in
het appartement.
Verderop in dit document zijn de regels voor het gebruik van het wifi netwerk vastgelegd.
Tenslotte
Wanneer een medewerker van Recreatiebedrijf Groede u aanspreekt op uw gedag dan
zult u deze aanwijzingen direct moeten opvolgen. Dit geldt ook in geval van het
opvolgen van instructies( ontruiming) van BHV-ers, hulpverleners of medewerkers
van Recreatiebedrijf Groede. Houd altijd rekening met andere gasten, wees tolerant
heb respect en let een beetje op elkaar.
Wanneer de regels niet worden nageleefd, behoudt de directie van Recreatiebedrijf Groede, zich het recht voor,
om bij herhaaldelijke overlast de betreffende perso(o)n(en) de toegang tot de camping te ontzeggen.
Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de verantwoordelijke van Recreatiebedrijf Groede
Indien Recreatiebedrijf Groede niet steeds strikte naleving van de voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Recreatiebedrijf Groede in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de voorwaarden te verlangen;
In geval enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn,
dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze voorwaarden;
Indien een bepaling van deze voorwaarden niet geldig mocht zijn, maar wel geldig zou zijn indien deze een
beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest
verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is.

Belangrijke telefoonnummers:
Het Platte putje (Astrid van Damme 0031 (0)621538928
Alarmnummer Spoed: 112
Geen spoed / wel hulp: 09008844
Huisarts:
Hooge Platen, Westlandstraat 16, 4511 XX Breskens 0031(0)117 384010 ( ma t/m vrijdag 08:00 -17:00 uur )
Anthoniusziekenhuis, Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg 0031(0)115 643000 (vrijdag 17:00 – ma 08:00
uur)
Voor overige zorg: www.hoogeplaten.nl
Tandarts:
Makdo Mondzorgpraktijk , Melkweg 1A Oostburg tel: 0031(0)117 455092
Dierenarts:
Dierenkliniek Ijzendijke, Minnepoortstraat 14, 4515 BC IJzendijke tel: 0031 (0)117 301388 ( kleindieren /
Paarden)
Dierenartscentrum West, Dorpsstraat 133, 4511 EE Breskens tel: 0031 (0)117 382769 ( kleindieren)
Hoefsmid:
Hoefsmederij Roosink tel: 0031 (0)615551080
Reparatie zadel / benodigdheden koets:
Wim de Meulenaere Margriet Diericxstraat 16, 8340 Sijsele (Damme BE) tel: 0032(0) 495197226
www.paardenkoets.be

Gebruiksvoorwaarden Wifi van Het Platte Putje
In uw vakantiehuis of op de camping kunt u gratis gebruik maken van het Wifi netwerk
van Het Platte Putje.
Het netwerk wordt aangeboden door Recreatiebedrijf Groede vof.
Aan het gebruik van dit netwerk zijn gebruiksvoorwaarden gekoppeld, die op alle gebruikers van het netwerk van
toepassing zijn. Door gebruik te maken van het netwerk, verbindt elke gebruiker zich aan onderstaande
voorwaarden.
*Het netwerk mag niet gebruikt worden
- om spam, virussen of illegale software te verspreiden, te raadplegen en/of te downloaden.
- om zichzelf en/of anderen toegang te verschaffen tot netwerken, computers, informatie of (rand)apparatuur die
niet bedoeld zijn voor openbaar gebruik.
- voor gedragingen die illegaal, bedreigend, beledigend, intimiderend, frauduleus, aanstootgevend of lasterlijk
zijn.
*Het proberen toegang te krijgen tot ongeautoriseerde diensten, gebruikersaccounts of computersystemen op
welke manier dan ook is niet toegestaan.
*Het gebruik van het netwerk mag nooit in tegenstrijd zijn met de landelijke wet- en regelgeving.
*Het verzenden van informatie (waaronder ook email) over het netwerk is niet beveiligd en kan onderhevig zijn
aan verlies, onderschepping en/of wijziging van de informatie. Gebruikers wordt aangeraden minstens een
antivirusprogramma en firewall te gebruiken. Tevens wordt geadviseerd gebruik te maken van een VPN-verbinding
indien vertrouwelijke of gevoelige informatie verstuurd wordt of connectie met een bedrijfsnetwerk gemaakt
wordt.
*Het gebruik van het netwerk is volledig voor risico van de gebruiker. De aanbieder van het netwerk is niet
aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het netwerk.
*De aanbieder behoudt zich het recht voor om de gebruiker die zich niet conform deze gebruiksvoorwaarden
gedraagt de toegang tot het netwerk te ontnemen en van het netwerk te verwijderen. Bovendien is de gebruiker
die in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden aansprakelijk voor alle daaruit voor de aanbieder
voortvloeiende schade.

Trampoline
- De trampoline wordt niet aanbevolen voor gebruik door kinderen jonger dan 6 jaar
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden ( Valgevaar / verstikkingsgevaar)
-Doe geen duikelingen (salto’s), daar bij het landen op de nek of het hoofd ernstig letsel
kan ontstaan.
- Altijd maar één persoon tegelijk op de trampoline. Het gebruik met meer dan één persoon tegelijkertijd kan
ernstig letsel ot gevolg hebben.
- Het gewicht van de gebruiker mag nooit deze waarde overschrijden: 110 kg
- Kinderen en ongeoefende gebruikers dienen altijd onder toezicht van een ervaren persoon te springen.
- Spring alleen me blote voeten, sokken of met turnschoenen op de trampoline.
- Doe bril, gespen, broches, oorbellen, kettingen of scherpe voorwerpen af vóór het springen. Deze kunnen u
letsel veroorzaken of de springmat beschadigen.
- Gebruik de trampoline niet als springplank naar of van andere objecten.
- Spring altijd in het midden van de mat. Vermijd het springen op de rand van de mat of op het randkussen.
- Spring niet te hoog of te lang aaneen om controle over het lichaam te behouden.
- Verkeerd gebruik en misbruik van de trampoline is gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel
- Spring nooit direct van de mat op de grond. Stop eerst met springen, stap / klim dan van de trampoline
- Een vochtige (natte) mat is glad!
- Gebruik de trampoline niet in het donker
- Niet roken tijdens het gebruik van de trampoline
- Leg geen voorwerpen op de trampoline
- Huisdieren zijn niet toegestaan op de trampoline; ter voorkoming van schade aan de beschermrand of het
springdoek door klauwen of scherpe nagels
- Bij zwangerschap niet springen

Waarschuwingen specifiek voor de schuin opstaande kanten
- Probeer niet over de bovenste rand van de schuine kanten te springen
- Niet naar boven klimmen
- Ga niet boven op de rand zitten of staan
- Gebruik de bovenste rand niet als springplank
- Gebruik de schuine kant niet als glijbaan
- Zorg dat de kleding geen haken, lussen, trekkoorden of iets wat kan blijven haken heeft.
voor uw bezoekers.
Fouten en wijzigingen voorbehouden.
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