Parkreglement Kustlicht Zeeland Vakanties


De terreinen van Duinpark Het Kustlicht, Residence Houtenburg,
Bungalowpark het Kustlicht, Park de Woeste Hoeve en Park de Joossesweg zijn
alleen toegankelijk via de officiële toegang.



Autoverkeer is uitsluitend toegestaan op de verharde wegen.



Maximaal toegestane snelheid 30 km/h.



Parkeren is uitsluitend toegestaan op de parkeervakken van de accommodatie
en op de daarvoor bestemde parkeerterreinen. Dit geldt ook voor het in- en
uitladen van de auto. Boten, trailers en aanhangers mogen uitsluitend op de
eigen parkeervakken bij de accommodatie worden geparkeerd.



Voor een ieder is het verboden:
 huisdieren los te laten lopen
 huisvuil te deponeren, anders dan in de daarvoor bestemde containers
 in sloten, waterpartijen en duinpartijen te spelen of het profiel ervan te
veranderen, door er bijvoorbeeld in te graven
 de duinpartijen te betreden
 door gedrag of handelingen aanstoot te geven, of de veiligheid en de rust
van anderen in gevaar te brengen
 waslijnen buiten de accommodatie te spannen
 om met meer dan de op de bevestiging aangegeven aantal personen in de
accommodatie te overnachten



Huurders moeten de inboedel van de accommodatie gebruiken zoals een
goed huisvader betaamt. In geval van schade is de huurder verplicht deze voor
vertrek te melden bij de receptie en deze te vergoeden.



Frituurvet, papieren luiers en hygiënische verbanden mogen niet via het toilet,
de wastafel of de gootsteen worden afgevoerd. Verstoppingen en schaden als
gevolg daarvan en de daaraan verbonden werkzaamheden voor herstel komen
voor rekening van de huurder.



Men dient zoveel mogelijk rekening te houden met de buren door elke vorm
van geluidsoverlast te voorkomen. Verzocht wordt hieraan speciaal aandacht
te besteden in de periode tussen 23.00 uur en 08.00 uur, zodanig dat met
gesloten ramen en deuren geen geluid naar buiten doordringt.



Reparatie in of aan de accommodatie mogen uitsluitend door de beheerder of
een door de beheerder of de eigenaar aangewezen persoon worden verricht.

