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Van Harte Welkom bij Landgoed de Biestheuvel
Om uw verblijf zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal
regels opgesteld. Wij gaan er van uit dat u zich daaraan zult houden.
Het is niet toegestaan:
- overlast te veroorzaken voor omwonenden en medegasten
- levende muziek dan wel muziek met een, eigen aangevoerde, geluidsinstallatie
ten gehore te brengen
- tussen 21.00 – 09.00 uur buiten geluidsinstallaties te gebruiken
- tussen 23.00 – 07.00 uur buiten-aktiviteiten te laten plaatsvinden
- om in gebouwen te komen die niet voor u bestemd zijn
- te roken in de slaapkamers en op plaatsen waar, blijkens aangebrachte
opschriften of aanduidingen, een rookverbod geldt
- om een kampvuur te stoken
- kinderen zonder begeleiding in de slaapkamers te laten spelen
- schadelijke stoffen te verbranden of in de bodem te laten komen
- stoelen en tafels nat te laten worden
- ontploffingsgevaarlijke stoffen (zoals vuurwerk) en hoeveelheden van meer dan 1
liter vluchtige stoffen (zoals aceton, wasbenzine, white spirit) mede te brengen
- afval te verbranden (zoals brieven en oud papier)
- te verlichten, te verwarmen en/of te koken middels een L.P.G.-installatie
- voor alle bezoekers van Landgoed de Biestheuvel om zich op het
evenemententerrein te begeven. Dit in verband met de veiligheid van de
bezoekers van Landgoed de Biestheuvel en de eventuele deelnemers van
evenementen en activiteiten. Het betreden van dit terrein geschiedt op eigen
risico.
Wij verzoeken u dringend:
- tussen 23.00 – en 07.00 uur ramen en deuren van betreffende ruimte gesloten te
horen, behoudens een toegangsdeur voor het doorlaten van personen en
goederen
- alleen binnen-aktiviteiten te laten plaatsvinden als omwonenden en andere gasten
daarvan geen hinder kunnen ondervinden
- afval gescheiden te houden (papier, glas, gft, chemisch en overig)
- afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren
- asbakken te ledigen in vlamdovende bakken
- het laatste uur van het verblijf te gebruiken om alles op te ruimen en schoon te
maken
- niet te roken bij brandgevaarlijke werkzaamheden en in bed
- de nodige voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van open vuur (zoals
gasverlichting/verwarming, barbecueën etc)
- aan elk begin van brand of vermoeden van brand terstond de omgeving
waarschuwen, personen en dieren in veiligheid brengen, receptie in kennis stellen,
goederen in veiligheid brengen, eventuele gasflessen te verwijderen en beginnen
met bluswerkzaamheden
- zich te houden aan de maximum snelheid op het terrein van 10 km/u
- alle aanwijzingen van het personeel van Landgoed de Biestheuvel op te volgen
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Borg:
De huurder dient voor het verblijf in een accommodatie de borgsom te betalen. Indien de
huurder hieraan niet voldoet, kan de toegang tot de accommodatie geweigerd worden.
Na afloop van het verblijf in de accommodatie worden eventuele bijkomende kosten
zoals extra schoonmaakkosten en geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of
aan de accommodatie aanwezige zaken met de borgsom verrekend. U wordt hiervan in
kennis gesteld binnen enkele dagen na vertrek.
De huurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres- en bankgegevens
aan de eigenaar mee te delen. De restitutie vindt binnen twee weken plaats.
Algemeen:
Schade of vermissing van onze materialen moet door u worden vergoed.
Wij zijn niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, schade of verlies van uw
eigendommen.
Belangrijke telefoonnummers
die u kunnen helpen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken
Alarmnummer politie en brandweer
Huisartsen:
Dr. Van Bommel/Dr. Perik
EHBO Maxima Medisch Centrum
Tandarts Castelijns
Taxi Prins
Leveranciers (bezorgen in de accommodatie)
Supermarkt Spar te Hoogeloon
Supermarkt/slagerij C1000 te Vessem
Excursie- en uitgaansmogelijkheden:
Kaasboerderij De Ruurhoeve te Hoogeloon
Bakkerijmuseum te Luyksgestel
Verhuur Oud Hollandse spelen
Vessemse molen
Streekmuseum te Eersel
Papegaaien opvangcentrum te Oerle
Kaarsenmakerij te Hapert
Zwembad De Tongelreep te Eindhoven
E3 strand
Vennenbos

112
0497591486
0408888811
0497682231
0402554553
0497681265
0497591285
0497684041
0497541314
0402540199
0499395452
0497515649
0402052772
0497384862
0402381112
0497591000
0497389393

Wanneer u een probleem of boodschap heeft, aarzel dan niet, kom gerust naar ons toe.
Wij proberen onze gasten zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Verder wensen wij u een aangenaam verblijf toe.
Landgoed de Biestheuvel/fam. Van de Wijdeven/Fam. Van Lieshout
Is het niet goed, zeg het ons;
Is het wel goed, zeg het anderen

