Welkom op OostRaven | Huisregels 2017

•

OostRaven beschikt over een kleine parkeerplaats. Samen reizen is dan ook aan te bevelen.
Parkeren van de auto’s graag op aanwijzing van het parkeerbord en tussen de witte
parkeerbollen netjes naast en achter elkaar.

•

Deelnemers dekken zelf de tafel, ruimen af en doen de afwas met een professionele
afwasmachine en op aanwijzing van iemand van OostRaven.

•

Deelnemers nemen zelf beddengoed (dekbedhoes, matrashoes en kussensloop) en
handdoeken mee.

•

Huren van linnengoed is beperkt mogelijk indien zulks vergeten is. Graag zelf bed afhalen na
afloop (graag de effen dekbedhoes om het dekbed laten zitten. Deze dient ter bescherming
van het dekbed). Het is niet de bedoeling dat er rechtstreeks op de molton en het kussen
geslapen wordt.

•

Dekbedden, matrassen, kussens en dekens mogen niet mee naar buiten genomen worden.

•

Al onze gebouwen en het terrein zijn rookvrij. Roken is slechts toegestaan buiten op de
daarvoor aangewezen plaats, een rooktafeltje op het terras bij de Raaf en het Ravennest en de
overdekte rookplek voor het Hoofdgebouw. Wij verzoeken vriendelijk het roken ook hier te
beperken en peuken in de daarvoor bestemde asbak te deponeren. Graag de asbak aan het
einde van het weekend legen in de vuilnisemmer.

•

Je komt binnen en buiten bordjes tegen met privé erop. Het is fijn als je dit zou willen
respecteren en de ruimtes erachter niet binnengaat.

•

Het branden van wierook of kaarsen op de slaapkamers en slaapgang is niet toegestaan.
(brandweervoorschrift)
Schoenen kunnen bij de entree worden neergezet, in huis wordt niet gelopen op
buitenschoenen.
We raden je aan om sloffen/sokken mee te nemen voor in huis, slippers voor tijdens het
corvee in de keuken en om gemakkelijk even naar buiten te kunnen vanuit de werkzaal en
wandelschoenen vanwege de prachtige bosrijke omgeving.

•

Eventueel is er de mogelijkheid om op individuele basis een nacht eerder te komen. Het
boeken van een voorovernachting kan rechtstreeks bij OostRaven.

•

De kosten hiervoor bedragen € 49,00 p.p.p.n. inclusief ontbijt. De voorovernachting wordt
door de deelnemer afgerekend met OostRaven. De contactpersoon van de groep ziet erop toe
dat de extra overnachting aan het centrum betaald wordt / is.
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•

OostRaven is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen
door andere gasten.

•

Gelieve geen ramen / deuren wijd open te zetten als de verwarming brandt.

•

Bij het verlaten van de kamers graag het bovenraam openzetten. Verwarming uit en
onderraam graag dichtdoen en graag de volle vuilniszakjes op de gang wilt deponeren voor
collectie.

•

Dieet- of andere wensen uitsluitend aan en tijdig kenbaar maken via de contactpersoon van de
groep. De toeslag hiervoor bedraagt € 3,- p.p.p.d. en wordt door de deelnemer contant
afgerekend. De contactpersoon van de groep ziet erop toe dat deze toeslag aan het centrum
betaald wordt.

•

OostRaven beschikt over tweepersoons kamers. Er geldt een toeslag van € 20,00 p.p.p.n. voor
het gebruik van een kamer door 1 persoon.

•

Het boeken van een eenpersoons- of tweepersoonskamer loopt via de huurder.
De toeslag wordt door de deelnemer afgerekend met OostRaven. De contactpersoon van de
groep ziet erop toe dat deze toeslag aan het centrum betaald wordt.

•

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Hulphonden in overleg met OostRaven.

•

Wij beschikken over een kluis waarin deelnemers eventueel hun waardevolle bezittingen
kunnen opbergen.

•

Op onze site staat een route beschrijving en informatie over openbaar vervoer:
www.oostraven.nl
Hartelijk dank voor je medewerking. We wensen je een goede tijd toe als gast van ons huis.
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