PARKREGLEMENT RECREATIEPARK LANDGOED HET REESTDAL
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Autoverkeer is uitsluitend toegestaan op de verharde weg; maximale snelheid 10 kilometer per uur.
Bij herhaaldelijk te hard rijden is de beheerder/het bestuur gerechtigd de auto, motor, bromfiets of scooter de
toegang tot het park te ontzeggen.
Parkeren, ook voor uitladen en inladen, is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde parkeerplekken.
Het is niet toegestaan auto's te parkeren op de gemeenschappelijke wegen en bermen
Recreatievoertuigen, boten, trailers en aanhangwagens mogen niet op het terrein geparkeerd worden,
tenzij in overleg met het bestuur.
Fietsen en bromfietsen dienen zoveel mogelijk uit het zicht vanaf de weg worden opgeborgen.
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Eigenaar en huurder zijn verplicht de recreatiewoning niet anders te gebruiken dan als recreatiewoning
overeenkomstig de statuten, de reglementen en de van overheidswege geldende bepalingen.
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Voor iedereen is het niet toegestaan:
a. de radio en/of tv in of buiten de recreatiewoning zodanig te gebruiken dat het geluid overlast aan de buren geeft.
b. huisvuil, glas of papier te deponeren anders dan in de daarvoor bestemde containers; overig afval zoals puin en
grof tuinafval moet zelf worden afgevoerd buiten het park.
c. frituurvet, papieren luiers en doekjes af te voeren via het toilet, de wastafel of de gootsteen. Verstoppingen of
schaden als gevolg daarvan en de daaraan verbonden werkzaamheden voor herstel komen voor rekening van de
huurder c.q. eigenaar.
d. bomen en struiken te vernielen.
e. jacht te maken op vogels en andere dieren.
f. wegen en bermen voor activiteiten te gebruiken die hinder of ongemak veroorzaken.
g. het door middel van borden en affiches en dergelijke reclame te maken voor bijv. verhuur of verkoop van boten
of anderszins. Een kennisgeving over verkoop of verhuur van de recreatiewoning b.v. achter het glas van de
slaapkamer is in overleg met het bestuur toegestaan.
h. zich bij afwezigheid van de bewoners van een recreatiewoning zonder toestemming van hen op het terrein van
die recreatiewoning op te houden, evenals het betreden van het naastliggende park.
i. door gedrag of handelingen aanstoot te geven of de veiligheid of rust van anderen in gevaar te brengen.
j. waslijnen buiten de recreatiewoning te spannen.
k. in de tuinen beelden te plaatsen of vijvers aan te leggen, behalve met toestemming van het bestuur.
l. grote zwembaden of tenten in de tuin te plaatsen.
m vuurwerk af te steken, met name geen bommen en vuurpijlen
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Bij openhaarden en barbecues dient men de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht te nemen.
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Het is toegestaan kleine huisdieren in het recreatiepark te houden, mits deze op geen enkele wijze hinder
veroorzaken, echter met een maximum van één hond of één kat per recreatiewoning. Meer dan één hond kan in
overleg met het bestuur worden toegestaan. Buiten de woning en de eigen tuin dienen honden te zijn aangelijnd.
Honden dienen buiten het park te worden uitgelaten. Bovendien wordt verwezen naar het daaromtrent bepaalde in de
gemeenteverordening van de Gemeente Staphorst t.w. honden dienen aangelijnd te zijn.

6. Het gebruik van de speeltuin en de speeltoestellen geschiedt altijd op eigen risico.
BIJZONDERE REGELS VOOR HUURDERS
1

De in de recreatiewoning aanwezige inventarislijst moet direct na aankomst worden gecontroleerd. Bij onvolledigheid
dient dit binnen twee uur na aankomst gemeld te worden bij het verhuurbedrijf of de eigenaar.
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Huurders moeten de inboedel van de recreatiewoning gebruiken zoals een goed huisvader betaamt. Ingeval van
schade is de huurder verplicht dit vóór het vertrek te melden bij het verhuurbedrijf of de eigenaar. Het is de huurder
verboden om met meer dan op het contract aangegeven personen in de recreatiewoning te overnachten.
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Huurders dienen zich te onthouden van het aanbrengen van wijzigingen in de inrichting van de recreatiewoning of de
schuur bijv. door te spijkeren, te boren of te schilderen, tenzij dit op verzoek van de eigenaar geschiedt.

Vastgesteld door de ledenvergadering van de VvE van Recreatiepark Landgoed Het Reestdal op 20-4-2013, 12-4-14.

