Geachte gast,
U heeft bij ons een reservering gedaan voor de Groepsaccommodatie ’t Zomerhuis.
Deze brochure is een handige wegwijzer als voorbereiding op uw verblijf. Als u
verder nog vragen of wensen heeft, kunt u ons bellen of mailen.
U kunt ook een afspraak maken om de locatie te bekijken en uw wensen en vragen
door te spreken. Wij helpen u graag met het plannen van een gezellig en fijn
weekend. Er zijn verschillende mogelijkheden op het gebied van catering en/ of
activiteiten. Informatie hierover vindt u op onze site: www.oldemeyer.nl
Belangrijke telefoonnummers:
Als elke seconde telt:
Huisarts ma-vrijdag 08.00-17.00 uur
Weekenddiensten huisartsenpost:
Tandarts
AED aanwezig bij de receptie
Storingsnummer voor problemen
buiten openingstijden receptie

112
0523-265851/261626
0900-3336333
0523-270141/267771
Tel. receptie: 0523 - 26 28 05
06 45366907

Aankomst en vertrektijden:
Weekend:
Halve midweek:
Midweek:

vrijdag 16.00 uur
maandag 16.00
woensdag 16.00
maandag 16.00

tot
tot
tot
tot

maandag 10.00 uur
woensdag 10.00 uur
vrijdag 10.00 uur
vrijdag 10.00 uur

Lakenpakket:
Op de bedden liggen eenpersoonsdekbedden en hoofdkussens. Alle bedden en kussens hebben een hygiëne hoes.
Een onderlaken, dekbedhoes en kussensloop van huis meenemen is voldoende. U mag niet onder het dekbed slapen
zonder dekbedovertrek.
Indien u een lakenpakket wilt huren is dit mogelijk, geeft u dit wel ruim op tijd aan ons door.
Een lakenpakket kost: € 8,50 p.p.
Boodschappen:
U kunt uw boodschappen ook laten bezorgen, vraag ons naar de mogelijkheden.
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Huisregels:
Bij aankomst kunt u zich melden bij de receptie van de camping. Wij lopen even met u mee om u wegwijs te maken
in ’t Zomerhuis. We laten zien hoe de apparatuur werkt en waar u alles kunt vinden.
Na deze overdracht is de huurder verantwoordelijk voor de accommodatie en de inventaris.
▪
▪
▪
▪
▪

´t Zomerhuis is een geheel rookvrije accommodatie, dus alleen roken buiten op het terras.
In de slaapruimtes niet eten en drinken.
Bedden i.v.m. met de brandveiligheid niet verslepen.
U dient bedlinnen te gebruiken. Bij niet meenemen bent u verplicht een linnenpakket te huren.
Brandblusmiddelen mogen uitsluitend bij brand worden gebruikt. Het brandalarm alleen bij nood
inschakelen. Misbruik is voor eigen rekening!
▪ Nooduitgang boven (aan het eind van de gang) mag alleen in geval van nood gebruikt worden.
▪ Lift alleen gebruiken voor mindervaliden en ouderen, sleutel is op aanvraag verkrijgbaar.
Leiding / ouders: ziet u er op toe dat er geen kinderen/ jongeren mee gaan spelen?
▪ Wilt u rekening houden met het scheiden van afval: papier-, glas-, restafvalcontainers staan vóór op de
camping.
▪ De huurder moet zelf tijdens het verblijf zorgen voor het schoonhouden van de ruimtes, dus ook van de
douches en toiletten. Voor iedereen is het prettig als het dagelijks wordt bijgehouden. In de bergruimte bij
de keuken vindt u schoonmaakmiddelen, dweilen etc.
▪ U mag gebruik maken van de geluidsinstallatie binnen het gebouw, ’s avonds na 22.00 uur graag deuren
sluiten wanneer de geluidsinstallatie aanstaat.
▪ Buiten het gebouw is het gebruik van geluidsapparatuur niet toegestaan.
▪ Gebruik van friteuse/gourmetstellen e.d. is niet toegestaan in de accommodatie.
▪ De huurder is verantwoordelijk voor het door de groepsleden naleven van alle afspraken die gemaakt zijn
tussen huurder en verhuurder. Huisregels, milieuafspraken en buitenregels vormen een onderdeel van deze
afspraken.
Bij vertrek:
▪ Bij vertrek wordt de accommodatie en de omgeving bezemschoon opgeleverd aan de verhuurder. De afwas
moet weer schoon en droog in de kasten staan.
▪ Evt. gehuurd bedlinnen beneden bij elkaar in de zaal leggen.
▪ Dekbed uitschudden en gevouwen samen met het hoofdkussen op het bed leggen.
▪ Vuilniszakken in de container, ook de zakjes uit de toiletten.
Borg:
U krijgt de borg van € 200,- binnen 2 weken weer op uw rekening gestort
indien u niets gebroken of beschadigd heeft. Graag bij vertrek melden wat er
gebroken is.
Huisdieren:
Huisdieren zijn niet toegestaan in de accommodatie.
Kindermeubilair:
De accommodatie is inclusief kindermeubilair. Laat u ons van tevoren weten
wat u nodig heeft tijdens uw verblijf, dan staat het voor u klaar als u
aankomt.
Bv campingbedje, kinderstoel, box, badje en een aankleedkussen.
Overige zaken inclusief:
Koffiefilters, afvalzakken en zeep voor de afwasmachine zijn aanwezig in de accommodatie.
Meenemen van huis:
Theedoeken, handdoeken, vaatdoekjes, toiletpapier en evt. waxinelichtjes. Let op: grof gemalen koffie voor het
koffiezetapparaat.
Verzekering:
Wij adviseren om een reis-/groepsverzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering dient u ook zelf af te sluiten.
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Zwerfvuil:
U bevindt zich op een camping en u mag gebruik maken van het zwembad, de
overdekte speeltuin, sportvelden en speeltuintjes. Wij willen graag dat niemand
zich hoeft te ergeren aan zwerfvuil van anderen. Er zijn vuilnisbakken op de
camping aanwezig, deponeert u daar uw chipszakjes, etc. of neem het mee naar
voren om het in de container te doen.
Energieverbruik:
Wees zuinig met energie!
Laat overdag geen lichten branden.
Wees zuinig met water, douche kort en laat de kraan niet zomaar stromen. We
kunnen op deze manier het milieu zo min mogelijk belasten.
Het gebruik van andere elektrische apparatuur dan die aanwezig zijn in de accommodatie graag in overleg met de
verhuurder.
Buitenregels:
Camping de Oldemeyer heeft veel speelgelegenheid op de camping voor haar gasten. Omliggende landbouwgronden
en weilanden mogen niet gebruikt worden. De zandverstuiving “de Rheezerbelten” bevindt zich op loopafstand.
Bij avondactiviteiten en -wandelingen gelden de volgende regels:
▪ Stil zijn in het dorp en bij de woningen buiten het dorp.
▪ Bij aankomst op de camping zachtjes de groepsaccommodatie binnen gaan zodat de aanwezige
campinggasten blijven genieten van hun avond/nachtrust.
▪ Geen geluidsapparatuur bij avondtochten.
▪ ’s Avonds en ’s nachts via de voorkant van de camping naar de groepsaccommodatie.
▪ Zorg dat je, in het donker, zichtbaar bent voor andere weggebruikers. Loop zoveel mogelijk in de berm of op
fiets-, voet- of wandelpaden. Gele hesjes liggen in de accommodatie klaar.
▪ Eventuele tochten ’s nachts in overleg met het staats bosbeheer.
Wandelroutes:
Kortste weg naar het bos:
▪ Vóór bij de camping oversteken en rechtsaf slaan, over het fietspad lopen. 1e fietspad rechts, nu loopt u
langs de campings; graag hier ook ’s avonds zo min mogelijk geluid. Aan het eind van het fietspad (hier bent
u al in het bos) naar rechts, dan de 1e kiezel/verharde weg links. Een honderd meter verderop begint de
rode route. (totaal 4-5 km)
▪ De gele route bevindt zich iets verder dan de afslag grind-/verharde weg. Neem de dan volgende weg links
en na 200 meter begint de gele route (totaal ruim 6 km).
▪ De wandelroute door de Huy: tegenover de visvijver/groepsaccommodatie het graspad inlopen, verharde
weg rechtdoor (langs Hutten mechanisatie bedrijf), Rheezerweg oversteken, U komt nu in het brinkdorp
Rheeze, neem dan het linker pad van het dorp, 1e pad links, dit is een fietspad.
Nu loopt u door tot u een t-splitsing tegen komt, hier gaat u links. (t –splitsing met klinkers). U komt dan
weer bij Rheezerweg, deze oversteken, fietspad naar rechts volgen, links 1e bospad weer in, dan links het
paadje op waar u een witte hand op de boom ziet, hierna gewoon doorlopen over een stukje heide, dan
komt u vanzelf op zandverstuiving de Rheezerbelten uit. U kunt dan nog over een stuk fietspad lopen of zelf
een paadje uitzoeken door de Rheezerbelten terug naar de camping. Deze route duurt ongeveer 1- 1,5 uur.
In ´t Zomerhuis ligt een informatiemap klaar met allerlei tips voor activiteiten in de omgeving. Ook zit hier een
wande-l en fietskaart in van het route-/netwerk in de directe omgeving. Graag na gebruik alles weer netjes in de map
terug leggen zodat een volgende gast ook de informatie kan vinden.
Na uw verblijf ontvangt u van ons een uitnodiging om iets in ons digitale gastenboek te zetten.
Wij hopen dat u een fijne tijd bij ons heeft.
Met vriendelijke groeten,
Familie Zomer
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