Het Toppunt Huisregels
Van harte welkom op het Toppunt!
Graag zien wij dat onze gasten zich prettig voelen tijdens hun verblijf. Wij streven ernaar dat u het
maximaal naar uw zin heeft tijdens het verblijf op het Toppunt. De ervaring leert dat het daarbij
helpt om vooraf een paar eenvoudige en voor de hand liggende afspraken te maken.
Veiligheid
1. Niet binnen roken of kaarsen branden.
2. Geen open vuur op en rond het terrein.
3. Sluit geen eigen (elektrische) apparatuur aan (audio, verlengsnoer, frituur etc.).
4. Laat de meubels en bedden op de plek staan.
5. Houdt vluchtwegen en deuren vrij.
6. Hang geen ontvlambare materialen op (slingers, kersgroen etc.).
7. Geen ontvlambare stoffen (benzine!) in of bij het gebouw bewaren.
Geluid
1. Gebruik de geluidsapparatuur zo dat anderen hier geen last van hebben.
2. Na 22:30 uur is het buiten stil; muziek en luidruchtig praten kan binnen, met gesloten deuren
en ramen.
Gedrag
1. Luidruchtig, agressief en andersoortig verstorend gedrag zijn verboden.
2. Gebruik en bezit van drugs zijn streng verboden. Gebruik en bezit van dergelijke middelen
leidt onmiddellijk zonder verdere waarschuwing tot verwijdering van het terrein.
3. Overmatig gebruik van alcoholische dranken en dronkenschap is verboden.
4. Seksuele intimidatie en discriminatie worden niet geaccepteerd.
5. Overnacht alleen daar waar is overeengekomen met de beheerder.
Andere boten
1. Gebruik alleen de door u gehuurde boten en blijf van de overige boten (zeilboten, sloepen,
supboards, kano's etc.) af.
Terrein
1. Blijf op het eigen terrein, kom niet op het privé terrein, of bij de buren op het terrein.
2. Houdt het terrein schoon. Gooi afval in de prullenbak, gooi sigarettenpeuken in de
peukenbak.
3. Laat de meubels op het terras staan, verspreid dit niet over het hele terrein van het Toppunt.
Balspelen
1. Voetbal en andere balspelen op het grote grasveld aan de landzijde. Niet op het terrein van
de accommodatie.
Instelling tijdens verblijf
1. Een positieve instelling, een goed humeur en het daarbij behorende gedrag.
2. Inlevingsvermogen in en respect voor anderen zoals andere gasten, recreanten, beheerders
en omgeving.

