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Huisregels
Hieronder de belangrijkste Huisregels. De volledige Huisregels vindt u in de infomap in uw woning.
• Vakantieverblijven zijn vanaf 15:00 uur beschikbaar en dienen om 10:00 uur te zijn verlaten, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
• Afval uitsluitend deponeren in de afvalcontainers achter de manege. Bij vertrek alle afval verwijderen.*
• Bij vertrek bedlinnen afhalen en opgevouwen op het bed leggen. Gehuurd badlinnen in het bad leggen en
gehuurd keukenlinnen op het aanrecht leggen. Vaat in de vaatwasser en deze aanzetten.*
• Bezoekers zijn welkom na melding bij de receptie en mogen alleen bij de receptie parkeren (dus niet op
het park) en worden geacht om 23:00 uur te zijn vertrokken.
• Het gebruik van alle faciliteiten van het park geschiedt op eigen risico.
• Het is niet toegestaan meubilair dat in het vakantieverblijf behoort mee naar buiten te nemen.
(Tuin)meubilair mag niet naar andere vakantieverblijven worden verplaatst.
• Fietsen mogen niet tegen de gevels van vakantieverblijven worden geplaatst.
• Huisdieren moeten buiten de woning (dus ook in de tuin) altijd aangelijnd zijn en dienen buiten het
park te worden uitgelaten op toegestane plaatsen. Uitgang naar het bos is achter blok A.
Ingeval van “ongelukjes” verwijdert de begeleider van de hond deze vervuiling.
• In de vakantieverblijven mag beslist niet worden gerookt, wel is er een asbak aanwezig voor buiten gebruik.
Indien in deze woningen toch wordt gerookt berekenen wij € 50,00 extra schoonmaakkosten.
• De paardenstalling is toegankelijk voor de eigenaren van paarden/pony’s. Gasten mogen in overleg
met de parkleiding de stalling bezoeken. Kinderen alleen onder begeleiding van ouder(s).
• De natuurvijver is voor de opvang van hemelwater en is niet geschikt als zwemwater!
• Het is niet toegestaan etenswaren in het park achter te laten i.v.m. hygiëne en ongedierte.
• Sleutel(s) bij vertrek inleveren bij de receptie. Bij verlies zijn de kosten € 80,00 per sleutel.
• Tussen 23:00 en 7:00 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden. Gemotoriseerde voertuigen mogen na
23:00 uur niet meer het park oprijden. Parkeren kan na 23:00 uur op de parkeerplaats voor de slagboom.
• Openbare dronkenschap is verboden.
• De parkleiding heeft het recht de verblijven te betreden voor inspectie en/of onderhoud.
• Op het park is één auto per vakantieverblijf toegestaan. Overige auto’s parkeren bij de manege.
• De normale verkeersregels gelden op het park. Maximum snelheid op het park is 20 km per uur.
Voetgangers en kinderen hebben altijd voorrang.
• Open vuur is ten strengste verboden evenals het weggooien van brandende sigaren, sigaretten etc.
• Gebruik van een barbecue in het park is alleen toegestaan in overleg met de parkleiding en mits er
binnen handbereik van de barbecue een emmer met ca. 10 liter water klaar staat.
In verband met brandgevaar zijn weggooibarbecues niet toegestaan.
• Gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgegeven.
* Bij niet naleven van deze regels worden de volgende kosten berekend c.q. met de borg verrekend:
Bedlinnen afhalen € 2,50 per bed, vaat afwassen € 5,00 en afvalzak verwijderen € 5.00.
Overtreding van de huisregels en het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel kunnen verwijdering van het park tot gevolg
hebben, waarbij de toegang tot het park zal worden ontzegd zonder dat de recreant recht heeft op gehele of gedeeltelijke restitutie
van de betaalde of nog te betalen (huur)sommen, onverminderd het recht van Horsetellerie om schadevergoeding te vorderen voor
de schade die door de overtreding wordt veroorzaakt.
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House Rules
Below you’ll find the most important house rules. The complete house rules can be found in the information
folder in your accommodation.
 Unless different confirmed, all our accommodations are available from 15 am arrival day, till 10 am leaving day.
 Only deposit waste in the waste containers behind the riding stables. Remove all waste on departure. *
 On departure, pick up bed linen and place it folded on the bed. Rented bath linen in the bath and put rented
kitchen linen on the counter. Dish in the dishwasher and switch on. *
 Visitors are welcome after notification at the reception and are only allowed to park at the reception (not at the
park) and are expected to leave at 11 pm at latest.
 The use of all facilities of the park is at your own risk.
 It is not allowed to take out furniture that belongs to the holiday accommodation. (Garden) furniture may not be
moved to another holiday accommodation.
 Bikes may not be placed against the facades of holiday homes
 Pets must always be kept on a chain outside the house (including in the garden).
They can leave their needs outside the park at permitted places. (Exit to the forest is behind block A.)
In case of "accidents", the dog's companion removes this.
 It is not allowed to smoke in the accommodations, in every accommodation is an ashtray available for outdoor
use. In case there is still smoked in the accommodation, we charge € 50,00 extra cleaning costs.
 The horse stable is accessible for the owners of horses/ponies. Guests may visit the stables in consultation with
the park management. Children may only be accompanied by parent(s).
 The natural pond is for the collection of rainwater and is not suitable as swim water!
 It is not allowed to leave food in the park because of hygiene and vermin.
 Key(s) must be handover at reception at departure. At a loss we charge guests € 80,00 per key
 Between 23 pm and 7 o'clock am the night's rest must be respected. Motorized vehicles are not allowed to enter
the park after 23 pm. After 23 pm you can park at the parking near the riding hall.
 Public drunkenness is forbidden.
 the park management has the right to enter the accommodation for inspection and/or maintenance.
 Only one car per accommodation is allowed at the park. Other cars need to park in front of the barrier.
 We apply normal traffic rules at the park. Maximum speed at the park is 20 km per hour.
Walkers and children always have priority.
 Open fire is strictly forbidden as well as the disposal of burning cigars/cigarettes etc.
 Use of a barbecue in the park is only possible in consultation with the park management and provided when a
bucket with approx. 10 liters of water is ready within reach of the barbecue.
Due to fire risk, throw-away barbecues are not allowed.
 Lost property can be delivered at the reception.
* Failure to observe these rules, the following will be charged or deducted from the deposit:
Pickup of Bed linen € 2,50 per bed, dish washing € 5,00, and remove garbage bag € 5,00.
Violation of the house rules and non-compliance with instructions from the staff may lead to removal of the park, whereby
access to the park will be denied; without the recreationist right being entitled to full or partial refund of the paid or to be paid
rent, with prejudice to the right of Horsetellerie to claim compensation for the damage caused by the violation.
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