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                           Huisregels                               

Groepsaccommodatie Blauwestadhoeve 
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Beste gasten. 

Wij heten u van harte welkom op de Blauwestadhoeve 

 

                                                                                                                

Onderdeel van het inchecken is een korte rondleiding door de, door u gehuurde ruimtes met 

daarbij de do’s en de dont’s.  

Wij wensen u een super leuk verblijf bij ons.  

Met vriendelijke groet, 

Albert-jan Koers en Rina Drost 

 

1. WAT WORDT ER GEHUURD 
Tijdens u verblijf in de groepsaccommodatie Blauwestadhoeve huurt u de volgende zaken: 

➢ gebruik van alle 8 de blokhutjes (slaapplaats voor 40 personen) 

➢ In de hutjes zijn kussens en dekbedden aanwezig. Zelf meebrengen, hoeslaken, 

kussensloop dekbedovertrek en handdoeken 

➢ 2 uur per dag gebruik van de Indoor Beachhal (dus 6 uur per weekend zelf in te delen 

hoe u de uren wilt gebruiken) 

➢ Gebruik van de keuken en de Lounge. Deze laatste geeft weer de mogelijkheid voor 

het aansluiten van een fust bier. 

➢ Aanwezig: theedoeken, vaatdoeken, dweilen, toilet papier en nestfilters voor het     

koffiezetapparaat 

 

 

2.  MOGELIJKE OPTIES  

Voor u verblijf kunt u gebruik maken van de volgende opties: 

Wanneer u bij ons komt dan vinden wij het prettig 

Dat de eerste gasten zich melden bij de receptie. 

De auto kan voor de versmalling geparkeerd worden. 

Op onze aanwijzing kan er later bij de  

Groepsaccommodatie worden geparkeerd. 
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➢ Bij huren van linnenpakket á 8,00 euro p.p. dit is excl. een handdoek. 

➢ Huren tennisbaan 15,- per uur, 50,- dagdeel 75,- euro voor de hele dag 

➢ Huren indoor Beachhal over de 6 uur heen 15,- euro per uur. 

➢ Drank kan via onze leverancier besteld worden, het is dan aanwezig op de dag van aankomst, 

minimaal 3 weken van te voren aangeven wat u wilt bestellen. Drankenlijst kunt u bij ons 

opvragen.  

➢ Bestellen van een verzorgde BBQ via de barbecueBus 

➢ Na telefonisch contact willen De Dagwinkel in Midwolda en de Jumbo in Scheemda  u 

boodschappen naar de Blauwestadhoeve brengen 
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3.  HUISREGELS BLAUWESTADHOEVE 

 

Om misverstanden te voorkomen hebben wij hier een aantal huisregels opgesteld, in aanvulling op: 

Recron algemene voorwaarden. 

Heeft u twijfel vraag het aan ons, samen komen wij er uit. 

 

3.1 Algemeen 

 

• Open vuur: gebruik van vuurkorf in overleg en alleen op de door ons aangewezen plaats.  

• Riool/afvoer: liever geen vet, kaas of chocolade door gootsteen of afvoer dit i.v.m. vergrootte 

kans op verstopping 

• Externe cateraars: geef even door wie er komt en wanneer. 

• Inventaris: Bij vertrek dienen alle tafels, stoelen, banken en service terug geplaats te worden, 

hoe u het heeft aangetroffen. Tip maak een foto! 

• Alcohol/drugs: Blauwestadhoeve accepteert geen verantwoordelijkheid te nemen inzake 

persoonlijke schade of gevolgen vanwege alcohol/drugsmisbruik. De door u aangerichte schade, 

door alcohol en drugs misbruik, aan de Blauwestadhoeve (in het breedste zin van het woord) zal 

bij u verhaald worden.  

• Faciliteiten: als huurder heeft u de beschikking over de volgende ruimtes,  8 blokhutjes (40 

bedden), de ruimte tussen de hutjes met tafeltennistafel en dart, 2 toiletunits, keuken met 

eetzaal en de lounge, buitenplein tussen de groepsaccommodatie en beachhal met 

buitenmeubilair, groenstrook langs de beachhal en eventueel het sportveld.  

• Tennisbaan: zie mogelijke opties 

• Overlast: Wanneer er in de groepsaccommodatie of in de directe omgeving van de 

Blauwestadhoeve overlast wordt veroorzaakt, zal er in overleg met leiding/eerste aanspreekpunt 

passende maatregelen worden genomen. Die in het ergste geval kunnen leiden tot beëindiging 

van u verblijf op de Blauwestadhoeve 

 

3.2 Veiligheid 

 

• Brandveiligheid: De aangegeven vluchtroutes mogen niet worden geblokkeerd. 

• Blusmiddelen: mogen niet worden verplaatst of voor andere doeleinden worden gebruikt. 

Misbruik van blusmiddelen en brandmeldsysteem is schade. De  kosten van herkeuring en/of 

vervanging worden bij u verhaald. 

• Roken: In de boerderij is roken niet toegestaan, buiten is roken wel toegestaan peuken 

opruimen.  

• Parkeren: Na ontvangst en rondleiding krijgt u duidelijke instructies waar en hoe te parkeren.  
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• Bij brand: Maak de inschatting is het nog te blussen, maak gebruik van aanwezige 

blusmiddelen, sla alarm door het intikken glaasje brandalarm, eigenaren Blauwestadhoeve 

(beide BHV) nemen de leiding over en instructie dienen onmiddellijk opgevolgd te worden.  

• Glas: In de beachhal is glas absoluut niet toegestaan, hygiëne en veiligheid. Breekt er 

buiten/binnen glas/aardewerk direct opruimen.  

• Diefstal: Gezien het open karakter van de groepsaccommodatie dient u zelf maatregelen te 

nemen om diefstal te voorkomen. Bij vermissing dient u zelf aangifte te doen bij politie. Als 

eigenaren van de Blauwestadhoeve worden we graag op de hoogte gesteld wanneer er 

sprake is van diefstal, echter de Blauwestadhoeve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 

voor verlies of beschadiging aan persoonlijke goederen die door de gast is meegebracht.  

 

3.3 Overige zaken 

 

• Audio apparatuur: er is een geluidsinstallatie, tv en beamer aanwezig 

• Geluidsnormen: om 22.00 geluidsniveau buiten halveren om 23.00 is het buiten rustig. Wij 

moeten gewoon voldoen aan de landelijke geldende normen  

• Live muziek of DJ: graag in overleg 

• Schade: De gast wordt aansprakelijk gesteld wanneer er door zijn toedoen schade is ontstaan 

aan: gebouw en inventaris. Bij eindcontrole wordt met leiding/eerste aanspreekpunt direct 

een factuur opgemaakt die via pin/cash betaald kan worden.  

• Huisdieren: in principe niet, in overleg is er een hoop mogelijk 

• Toezicht Beachhal: kinderen mogen onder toezicht van een oudere spelen in de beachhal.  

• Aankomst en vertrek: vanaf 15.00 bent u welkom op de Blauwestadhoeve, na een korte 

instructie ronde kunt u zelf de accommodatie controleren op technische tekortkomingen 

en/of beschadigingen. Deze graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan de eigenaar. Bij vertrek 

op de overeengekomen dag en tijdstip, wordt de accommodatie samen met u gecontroleerd 

op schade en schoonmaak. Bij grote gebreken worden kosten direct, op dag van vertrek, bij u 

in rekening gebracht.  

• Klachten: Ondanks de zorg en inspanning van ons kan het zijn dat u als gast niet tevreden 

bent over de accommodatie. Deze gerechtvaardigde klacht kunt u als gast in eerste instantie 

ter plaatse en direct bij ons melden. Samen komen we dan tot een oplossing 

 

                                                      

                                                                                 Enjoy life 

Albert-Jan Koers en Rina Drost hopen dat u na u verblijf kunt terug kijken op 

een beleving waar u blij op terug kijkt.   
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Bijlage I 
 

                       Eindschoonmaak voor de groep        

 

Uitgangspunt is: achterlaten zoals aangetroffen.  

 

Lounge, eetzaal en blokhutjes → bezemschoon 

Lounge bij veel biergebruik en natte vloer→  dweilen 

Keuken, douches en wc’s→ dweilen 

Tapijt bij blokhutjes → stofzuigen 

Service, pannen en bestek →schoon en afgedroogd 

Karton en papier → plat in rode container bij receptie 

Restafval in zakken → grijze container 

Glas → glasbak tegenover de kerk 300 meter 

Peuken → opvegen en in grijze container 

        

Haccp en eindschoonmaak wordt door de Blauwestadhoeve verzorgd. 


