
          
 

Hollandershoeve 
Familie Lavrijsen 

Turnhoutseweg 46 5541 NZ Reusel 
T. +31 (0)6-10717531 E. info@hollandershoeve.nl W. www.hollandershoeve.nl 

 
 

 

 
Huisregels & informatie Hollandershoeve 
 
Als eerste heten wij u van harte welkom bij Logeerboerderij de Hollandershoeve. 
Wij hopen dat u bij ons een prettig verblijf zult hebben! 
 
In 2006 is de nieuwe gebouwde logeerboerderij Hollandershoeve geopend.  We zijn er heel  trots op dat 
we dit hebben kunnen en mochten realiseren. En omdat we iedereen hiervan mee willen laten 
genieten, zijn er huisregels opgesteld welke die dan ook nageleefd dienen te worden. 

 
Aankomst en vertrek 
• Op de dag van aankomst staat de accommodatie vanaf 16:00 uur tot uwer beschikking. 
(in overleg is deze te wijzigen). 
• Op de dag van vertrek dient u de accommodatie op overeengekomen tijdstip, welke vermeld staat in 
de huurovereenkomst, te verlaten. (in overleg is deze te wijzigen). 
• Bij afwezigheid alle ramen sluiten en de buitendeur  op het slot draaien. 
 

Schoonmaken 
• De ruimten die u gebruikt dient u zelf schoon te houden tijdens het verblijf. Wij verzorgen de 
eindschoonmaak voor u. Bij uw vertrek dient u de accommodatie opgeruimd achter te laten, dit 
betekent: 
o De accommodatie is veegschoon 
o De accommodatie en het buitenterrein zijn ontdaan van alle papiertjes, snippertjes, blikjes etc. 
o Alle gebruikte materialen zijn teruggezet 
o De inventaris staat schoon en droog in de kastjes 
o Alle kleine vuilnisemmertjes zijn geleegd in de daarvoor bestemde zakken 
o Het gehuurde beddengoed is afgehaald en verzameld in de gang bij de achterste trap 
o Als u het bovenstaande advies niet opvolgt, zijn wij genoodzaakt kosten hiervoor in rekening te 
brengen 
 

Inventaris 
• Gebreken aan de inventaris kunt u melden, waarna de inventaris wordt aangevuld of zo nodig wordt 
vervangen. 
 

Parkeren 
• U kunt uw auto/motor gratis parkeren op de daarvoor bestemde parkeerruimten aan achterzijde  
logeerboerderij. 
• Met het oog op calamiteiten, wordt u dringend verzocht de inrit vrij te houden, voor ambulance, 
brandweer enzovoort. 
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Geluidsoverlast 
• Het is niet toegestaan om radio's, televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers 
zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan anderen. 
• Tussen 23.00 uur en 07.00 uur geldt de nachtrustperiode. Het is in die periode zowel binnen als buiten 
niet toegestaan lawaai te maken. 
 

Vuilafvoer 
• Houdt u de accommodatie en het buitenterrein vrij van afval. 
• Wij scheidden het afval in verschillende stromen; te weten: Papier,  plastic/blik, glas, en restafval. 
Volgt u a.u.b. de instructies die u bij aankomst ontvangt op. Containers staan aan achterzijde 
logeerboerderij. 
 

Huisdieren 
• Deze zijn niet toegestaan. 
 

Brandveiligheid 
• Wanneer u gaat barbecueën, zorg dan dat er altijd een emmer water naast de barbecue staat 
• Vluchtwegen, slangenhaspels en brandblusapparaten moeten te allen tijde vrij toegankelijk zijn. 
• Roken is verboden. 
• In de Logeerboerderij bevinden zich voldoende brandblusapparaten. Gebruikt u deze alleen wanneer 
dat nodig is. Blijkt de verzegeling van het brandblusapparaat onnodig te zijn verbroken, dan brengen wij 
u een nader te bepalen bedrag in rekening. 
• Onterecht gebruik van brandblusapparaten leidt al snel tot grote schade die wij de contractant in 
rekening brengen. 
 

Gevonden voorwerpen 
• Wij vragen u om de gevonden voorwerpen aan uw gastvrouw/heer af te geven. Wij zullen ons best 
doen het voorwerp bij de eigenaar terug te bezorgen tegen vergoeding van portokosten. 
 

Keuken 
• In de keuken mogen geen kinderen zonder toezicht verblijven. Er mogen geen andere elektrische 
apparaten, mits in goede en veilige staat, worden gebruikt dan die welke tot de inventaris van de 
Logeerboerderij behoren. 
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Slaapruimten 
• In de slaapruimten mogen geen etenswaren en /of drank worden genuttigd. 
• Het is verplicht om beddengoed ( sloop, dekbedovertrek en hoeslaken) te gebruiken. Bedden zijn bij 
aankomst voor u opgemaakt. Bij vertrek afhalen en in de daarvoor bestemde wasmand doen. Bij de trap 
op de begane grond. 
• Mocht u dit nalaten, dan worden de reinigingskosten van de kussens, dekbedden, moltons en 
matrassen bij u in rekening gebracht. 

 
Natte ruimtes 
• Wilt u de douches na gebruik droog trekken met de aanwezige wisser. Eventueel gebruikte 
handdoeken in de daarvoor bestemde wasmand bij de trap op de begane grond. 
• Niets in de toiletten, douches, wastafels of andere afvoeren werpen (geen tampons, 
maandverbanden, luiers, inlegkruisjes). 
• Verder geen milieuschadelijke schoonmaakmiddelen zoals chloor e.d., vetten en etensresten in de 
afvoer of in de toiletten werpen. Dit veroorzaakt ernstige verstoppingen! 

 
Klachten 
• Hoewel wij onze uiterste best doen om uw aanwezigheid zo plezierig mogelijk te laten verlopen, kunt 

u toch nog klachten hebben. Meld deze zo spoedig mogelijk en wij zullen proberen deze zo goed 

mogelijk te verhelpen. 

Sanctie 
• Indien u of een van de groepsleden onze huisregels niet naleeft, zullen wij u of het groepslid/leden 
een waarschuwing geven. Als u daar geen gehoor aan geeft, kunnen wij de overeenkomst met u 
opzeggen. Wij kunnen u of het groepslid/leden in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot ons 
terrein en de accommodatie ontzeggen. 
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Adressen 
Tot slot volgen hieronder belangrijke adressen, telefoonnummers etc. 
 
Bij medische noodgevallen:  Huisartsenpraktijk Sanders/Hendriks 
Schutsboom 6,  5541RW  Reusel  www.hapsandershendriks.nl 
Telefoonnummer:              0031 (0) 497 641900 
Spoedlijn:                             0031 (0) 497 641900, toets ‘1’ 
Buiten openingstijden:      0900 1232024  ( centrale dokterspost) 
Bezoekadres:                       MMC De Run 4600,  5504DB  Veldhoven 
Volg de borden SHoKo Huisartsenpost  www.shoko.nl 
 

Bij andere calamiteiten, bel het nationale alarmnummer  112 
 
U bevindt zich op het adres: Logeerboerderij Hollandershoeve 

Turnhoutseweg 46,  5541NZ  Reusel 
Tel. +31 (0) 6 10717531 

Bij geen gehoor:                         Tel. +31 (0) 6 22231683 of +31 (0) 6 22419990 
 

http://www.hapsandershendriks.nl/
http://www.shoko.nl/

