
MAALTIJDEN
x Koos u de volpensionformule, dan is het evident dat 

maaltijden en drank afgenomen worden van Heide-
park.  In overleg met de resident bepaalt u de uren 
van de maaltijden.  Gelieve wel stipt de afspraken na 
te komen!

x Eten en drinken worden niet meegenomen naar de 
slaapkamers.

x Heeft u speciale wensen voor de maaltijden of zijn 
er aanpassingen nodig voor de menu’s (vegetarisch, 
halal, glutenvrij, enz.) dan houden we daar rekening 
mee.  Voor praktische voorbereidingen moet u dat 
wel ten laatste vier dagen voor het verblijf doorgeven.

BRANDVEILIGHEID 
x Heidepark beschikt over een centraal brandmel-

dingssysteem.  Bij vals alarm, veroorzaakt door de 
groep, wordt er € 25 aangerekend voor technische 
afhandeling.

x In de gebouwen wordt er niet gerookt.

x Buiten mag er wel gerookt 
worden.  Peuken moe-
ten in de asbakken.

x Kampvuur kan 
bij ons niet 
gehouden 
worden.

BEDDENGOED
x Gebruik van lakens en kussensloop is verplicht:

x Twee lakens en kussensloop bij gebruik van dekens

x Een onderlaken en kussensloop bij gebruik van slaap-
zak

x We vragen om zelf beddengoed mee te brengen.  Dat 
kan ook ter plaatse gehuurd worden.

x Dekens en hoofdkussen zijn voorradig en in de prijs 
inbegrepen.

TOEGANG DOMEIN
x Om veiligheidsredenen mogen er geen auto’s op het 

terrein.  Voor laden en lossen van materiaal stellen 
wij een stootkar ter beschikking.

x Wagens kunnen in de buurt geparkeerd worden.

x De speeltuin en zandbak zijn enkel voor kinderen tot 
12 jaar.

x Huisdieren zijn niet toegelaten

x De slaapkamers staan op de dag van aankomst 
ter beschikking vanaf 12 uur en moeten op de dag 

van vertrek ten laatste tegen 10 uur vrijgemaakt 
worden.  
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NACHTRUST
x Muziekinstallaties blijven binnen.

x Tussen 22 uur en 8 uur houden we het stil – ook onze 
buren houden daarvan.

MET ZORG OMGAAN MET 
GEBOUW EN MATERIAAL 
x Draag zorg voor het gebouw, de accommodatie en het 

materiaal.  Is er toch schade, meld dat dan zo snel 
mogelijk aan de resident.

x ‘Zorg dragen voor’ betekent onder andere: schilders-
plakband gebruiken i.p.v. punaises, sterke plakband of 
nagels.

x Dekens, matrassen en kussens blijven op de bedden.  
Stoelen en tafels van binnen blijven ook binnen.  
Stoelen en tafels voor buiten kunt u vragen aan de 
resident.

VERANTWOORDELIJKHEDEN
x De resident is verantwoordelijk voor de goede gang 

van zaken op Heidepark.  

x Alle kamers en lokalen blijven voor hem/haar toegan-
kelijk tijdens uw verblijf.

x De verantwoordelijke van de groep geeft de leefregels 
door aan de groep en zorgt ervoor dat ze nageleefd 
worden. 
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