
Huishoudelijk reglement

Wij heten u van harte welkom. Om het verblijf voor u, en ook voor uw medebewoners en
degenen die na u komen, zo plezierig mogelijk te houden, gelden op Haykeshof de volgende
regels:

1. De appartementen van Haykeshof zijn rookvrij. Binnen in de appartementen is het
verboden te roken. Buiten kunt u wel roken. Peuken in de daarvoor bestemde asbakken.
2. Afval opruimen in de daarvoor bestemde bakken. De bakken vind u bij het bijgebouw. Er is
een bak voor glas, papier, etensresten (inclusief vetten en frituurolie) en restafval. Wilt u het
restafval zoveel mogelijk in vuilniszakken doen. Géén etensresten, vetten, olie, doekjes of
textiel in het toilet of de wasbak!
3. Geen harde muziek na 23 uur en/of voor 9 uur.
4. Bezoek van dames van plezier is niet toegestaan. Vrienden of familie zijn welkom maar
vooraf graag melden.
5. Mochten er zich tijdens uw verblijf problemen of calamiteiten voordoen meld u dat dan
a.u.b. aan de directie en volg de calamiteiten instructie op. In de informatiemap vindt u een
lijst met belangrijke telefoonnummers.
6. Op het terrein van Haykeshof vindt u voldoende parkeergelegenheid voor personenauto’s
en een overdekte fietsenstalling onder het bijgebouw. Wij verzoeken u vriendelijk om uw auto
alleen te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Parkeren en stallen van
fietsen geschiedt op eigen risico.
7. De brandslangen zijn er voor uw veiligheid, het is geen speelgoed. Bij schade aan de
slangen of het verbreken van het zegel zullen wij de kosten voor herstel bij u in rekening
brengen. Uiteraard geldt dit niet in geval van Brand.
8. Het is niet toegestaan om meubilair van binnen mee naar buiten te nemen.
9. Het is verplicht bedlinnen of een slaapzak te gebruiken.
10. Het gebruik van soft en/of hard drugs is niet toegestaan.
11. Het gebruik van alcohol is niet verboden, maar mochten er zich problemen voor doen
door overmatig alcohol gebruik dan zal dit altijd gemeld worden bij de persoon/bedrijf die van
ons huurt en zal betreffende persoon de toegang tot het terrein en de gebouwen worden
ontzegd.
12. Bij aankomst dient u zich te melden en een kopie van u paspoort te overhandigen dan
wel een kopie laten maken.

Handhaving:
Bij niet in acht nemen van bovenstaande regels, danwel het niet in acht nemen van normen
en waarden van algemene orde, zeden en fatsoen of het overtreden van wettelijke regels
volgt een eerste waarschuwing.
Wordt geen gehoor gegeven aan de eerste waarschuwing,dan zullen wij contact op nemen
met onze opdrachtgever, uw werkgever, en zullen wij in overleg met hem tot verdere stappen
overgaan.

Rest ons u een prettig verblijf op Haykeshof te wensen, zijn er problemen, klachten of heeft u
vragen dan vernemen wij dat graag.
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