AANVULLEND PARKREGLEMENT ZAKELIJK
1. Van alle gasten dient Roompot
Business voor aankomst de namen
alsook een kopie ID-kaart te
ontvangen, deze kunnen gemaild
worden naar info@roompotbusiness.nl
2. Iedere werknemer verblijvend op een
Roompot en/of Hogenboom park dient
maatschappelijk aanvaardbaar gedrag
te vertonen.
3. Parkeren is alleen toegestaan op de
aangegeven plaatsen. Parkeren op
doorgaande wegen, in bermen of op
het gras is niet toegestaan. En met
inachtneming van de maximale
aantallen per woningen
4. De slagbomen op de parken dienen
gebruikt te worden zoals aangegeven
wordt op het park.
5. U dient stapvoets (15 km/uur) te rijden.
Indien er te hard gereden wordt is
registratie van kentekens toegestaan
op parken.
6. U bent verplicht de woning met name
de badkamer(s) goed te ventileren.
7. Tussen 23:00 en 07:00 uur (nachtrust)
is het niet toegestaan lawaai voort te
brengen welke voor de overige gasten
hinder kan opleveren, laat motoren
van auto’s niet onnodig draaien. Wees
voorzichtig met dichtslaande
autodeuren in de vroege ochtenduren.

8. Tussen 23:00 uur en 07:00 uur
(nachtrust) is het verboden om met
auto’s te rijden op het park.
9. Schotels mogen enkel geplaatst
worden in eigen tuinen tussen
zonsondergang en zonsopgang. Het is
verboden om schotels te bevestigen
aan het gehuurde.
10. Het is verboden om waslijnen buiten te
bevestigen.
11. Gebruik van bedlinnen, hoeslakens en
kussenslopen is verplicht.
12. Het is niet toegestaan om meubilair
denkend aan bedden, kasten, tafels te
verplaatsen naar andere vertrekken in
de accommodatie.
13. Eventuele schades en/of gebreken die
bij aankomst geconstateerd worden
dienen binnen 24 uur doorgegeven te
worden bij de recepties en/of Roompot
Business. Het is verboden om zelf
reparaties uit te voeren aan het
gehuurde object.
14. Technische gebreken die tijdens het
verblijf optreden dienen gemeld te
worden bij de receptie van het park.
Indien noodzakelijke onderhoud- en/of
schoonmaakwerkzaamheden aan de
accommodatie moeten worden
verricht, dient de bewoner hiervoor de
toegang tot het gehuurde te
verschaffen.

Bij overtreding van bovengenoemde regels, worden de kosten op de veroorzaker verhaald.
Indien niet te achterhalen is wie de veroorzaker is, worden de kosten verhaald op alle gasten
in de accommodatie. Overtreding van de regels kan tevens leiden tot permanente
verwijdering van het park

Alle overige huisregels en voorwaarden blijven van toepassing en zijn op te vragen via
internet of af te halen bij de receptie. In gevallen die niet geregeld zijn in de algemene
voorwaarden, Recronvoorwaarden of dit parkreglement beslist de parkmanager.
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15. Medewerkers van het park hebben het
recht om gedurende uw verblijf, uw
accommodatie te betreden, indien hier
aanleiding toe is.
16. Bij vertrek naar uw werk of andere
afspraken buiten de deur dient de
thermostaat bijgesteld te worden naar
18 graden om zo hoge energiekosten
te voorkomen.
17. Bij eventuele tussenschoonmaken
dient de procedure “
tussenschoonmaak en vernieuwing
van lakenpakket “ aangehouden te
worden. Tevens dient de
accommodatie opgeruimd te zijn.
18. Bij vertrek dient de “ vertrek en
schoonmaakprocedure” aangehouden
te worden.
19. Het is niet toegestaan om buiten uw
gehuurde accommodatie (m.u.v. de
tuin, het terras of balkon) met flesjes
en/of blikjes drank rond te lopen.

21. Roken is enkel toegestaan in
accommodaties waar dit wordt
toegestaan. In slaapvertrekken is het
verboden om te roken. Indien er
gerookt mag worden in een woning,
dient deze bij uitcheck goed te worden
geventileerd. Sigaretten en as mogen
niet rondom de accommodatie
gedeponeerd worden.
22. Muziek is (m.u.v. de nachtrusttijden)
toegestaan mits dit niet hoorbaar is
voor andere gasten op het park.
23. Indien u uitcheckt, bent u verplicht de
sleutels voor 10:00 uur bij de receptie
in te leveren, mits u deze in uw bezit
heeft. De woning dient achter gelaten
te worden zoals u deze aantrof bij
aankomst.
24. Het is verboden vuur te stoken op het
terrein.
 Barbecueën is niet toegestaan op
veranda’s en balkons. Enkel in eigen
tuinen mits er een emmer water naast
de barbecue gezet wordt.

20. Het gebruik en/of dealen van
drogerende middelen is op de parken
ten strengste verboden. Indien er bezit
geconstateerd wordt, zal de politie
ingeschakeld worden en
desbetreffende persoon (personen)
onmiddellijk van het park verwijderd
alsook de toegang tot het park worden
ontzegt.
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25. In het belang van iedereen dienen de
parken ordelijk en schoon te zijn. Wij
vragen u vriendelijk doch dringend het
park, inclusief uw gehuurde kavel,
schoon en netjes te houden. Uw afval
dient u in de daarvoor bestemde
containers te deponeren. Er mag geen
zichtbare vuilnis en/of glaswerk
rondom het gehuurde aanwezig zijn.
Tevens is het opslaan van vuilnis in
bergingen, schuren of balkons niet
toegestaan.
26. Bij beschadiging van
parkeigendommen kunt u
aansprakelijk gesteld worden.
27. Roompot Vakanties en Hogenboom
Vakantieparken ervaren geen enkele
aansprakelijkheid voor:
a) Diefstal, verlies of schade, van welke
aard ook, tijdens of ten gevolge van
een verblijf op het park.
b) Ongevallen of verwondingen van
personen tijdens of ten gevolge van
een verblijf op het park.
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