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Huis- en Parkregels  
 
Huisregels Villa 16 
Wij gaan er vanuit dat u Villa 16 netjes gebruikt, zodat de volgende gasten er ook met 
plezier gebruik van kunnen maken. Daarvoor hebben wij de volgende huisregels 
opgesteld die u na dient te leven: 

- Roken is niet toegestaan in Villa 16 

- Huisdieren zijn alleen toegestaan als daar vooraf met de verhuurder afspraken 
over zijn gemaakt. Dit om ervoor te zorgen dat Villa 16 voor iedereen toegankelijk 
blijft en iedereen van een schoon huisje kan genieten.  

- Het is niet toegestaan om met meer personen te overnachten in Villa 16 dan van 
tevoren is aangegeven bij de eigenaren.  

- U mag gebruik maken van alle zaken die in zich in het vakantiehuis bevinden of 
erbij horen. Wij vragen u echter om zorgzaam om te gaan met de voorwerpen in 
en om het huis. 

- Het meubilair van de binneninrichting mag niet worden verschoven of naar 
buiten worden verplaatst. 

- De zitkussens voor de tuinmeubelen graag 's nachts en bij regen opbergen in de 
daarvoor bestemde kist, of mee in huis nemen. 

- De aanwezige barbecue mag gratis worden gebruik indien u hem zelf 
schoonmaakt. Reiniging door ons kost €20,-. 

- De houtkachel en het aanwezige haardhout mogen vrij gebruikt worden. Wel 
dient de kachel netjes achtergelaten te worden. Is dit niet het geval dan brengen 
wij daarvoor €25,- in rekening.  

- De aanwezige fietsen (1 heren- en 1 damesfiets) mogen vrij gebruikt worden. Bij 
vermissing van 1 van de fietsen of ernstige beschadiging (een lekke band bijv. valt 
hier niet onder) wordt €75 euro per fiets in rekening gebracht.     

- Informeer ons zo snel mogelijk bij vermissing van voorwerpen uit de inventaris of 
als u hulp nodig heeft. Onze contactgegevens zijn aanwezig in Villa 16.  

- Niemand zal moedwillig iets beschadigen in de woning, toch kan het iedereen 
overkomen dat er eens iets kapot gaat.  Wij stellen het zeer op prijs als u ons 
eventuele schade snel meldt, zodat we er niet pas na uw vertrek achter komen.  

- De huurders zijn aansprakelijk voor schade die door hen, medehuurders of 
gasten is ontstaan.  Hier vallen geen kleinigheden onder, zoals bijvoorbeeld een 
gebroken glas of bord. 
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- Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief maar wij verzoeken u 
hier spaarzaam mee om te gaan. Gelieve de thermostaat van de verwarming 
terug te zetten als u niet in het huis aanwezig bent. 

- Denkt u eraan om als u het vakantiehuis tussentijds en bij vertrek verlaat, de 
deuren en ramen steeds zorgvuldig af te sluiten.  

 
Parkregels Kamphorstheem 
Algemene regels van toepassing op het parkterrein ‘Kamphorstheem’ 

- Iedere eigenaar of huurder dient zich op het terrein waardig te gedragen met 
inachtneming van de regels voor moraal en fatsoen.  

- Het volume van radio of ander geluid producerende instrumenten op het terrein 
dient zodanig te zijn dat hierdoor geen hinder optreedt voor andere bewoners.  

- Het voortbrengen van muziek en storende geluiden is tussen 23:00 uur en 7:00 
uur verboden.  

- Huisdieren moeten op het terrein aangelijnd zijn.  
- Een ieder is verplicht de uitwerpselen van zijn/haar huisdieren te verwijderen.  
- Het is zonder toestemming van de eigenaar niet toegestaan het terrein 

behorende bij een bungalow te betreden.  
- Het onnodige verblijf in de gemeenschappelijke groenvoorziening, anders dan in 

het aangelegde park, is niet toegestaan.  

 
Regels met betrekking tot het gebruik van voertuigen op het parkterrein 
‘Kamphorstheem’ 

- De maximale snelheid op het terrein is 15 km per uur. Een ieder dient zich 
daaraan te houden.  

- Het stilstaan van motorvoertuigen met draaiende motor ie niet toegestaan.  
- Het gebruik van motorvoertuigen, scooters en bromfietsen op het terrein moet 

zoveel mogelijk worden beperkt.  
- Het is niet toegestaan een motorvoertuig op de voor het verkeer bestemde 

paden te parkeren. Op het terrein van iedere bungalow zijn parkeerplaatsen 
aanwezig voor eigen voertuigen en bezoekers.  

- De algemene parkeerplaatsen op het terrein zijn uitsluitend bestemd en bedoeld 
voor kort parkeren en calamiteiten.  

 
 


