Aanwijzingen voor gebruikers van het Polvokamp
Een week voor aankomst dient u het gastenregister te hebben gemaild. Bij aankomst
meldt u zich bij de beheerder. Deze geeft u de sleutel en maakt met u een rondje door de
blokhut zodat u kunt zien dat alles in orde is voor een prettig verblijf. Er gelden op
Polvokamp een aantal regels:
- In de blokhut mag niet gerookt worden. Op het bordes staan asbakken. Daar mag
gerookt worden.
- Naast ons terrein ligt blokhut “De Duvelshoek”. Het is niet toegestaan zich op hun
terrein te bevinden.
- Denk aan de natuur. Graaf niet in het bos en beschadig de beplanting niet.
- Het is niet toegestaan zich in de omliggende weilanden en akkers te begeven.
- Het meubilair van de blokhut dient in de blokhut te blijven. Er staan blauwe stoelen
in de berging. Deze mogen wel buiten gebruikt worden.
- Ruim afval op. Laat geen papier, schillen en ander afval op het terrein liggen.
- Om overlast te voorkomen verzoeken wij u om verstandig met mechanische
muziek om te gaan. Let op het volume.
- Doordeweeks na 23:00 uur en in het weekend na 00:00 uur dient er geen
mechanische muziek buiten op het terrein te horen te zijn.
- Er kunnen tenten aanwezig zijn op het terrein. Indien u deze niet in gebruik hebt,
zorg dan dat iedereen in uw groep van de tenten afblijft.
- Een kampvuur stoken mag alleen in de daarvoor bestemde kampvuurcirkel. Volg
daarbij de regels op uit ons kampvuur reglement.
- Sprokkelen mag; bomen kappen, takken afbreken of hout uit houtwal halen niet.
- Aanwijzingen van de beheerder dienen te worden opgevolgd.
Het postadres van de blokhut:
Polvokamp
Molenstraat 35
5561 TC Riethoven
Tel: 040-2013300 (beheerder)
Heeft u vragen en/of opmerkingen, loop gerust even naar de beheerder.
Wij wensen u een prettig verblijf toe.

Oplevering bij vertrek
Wij hopen dat u een fijn verblijf heeft gehad. Om ervoor te zorgen dat wij snel aan de slag
kunnen zodat de volgende groep ook een schone blokhut aantreft, verwachten wij van u het
volgende:
-

Volg de aanwijzingen voor oplevering op, die per ruimte aangegeven staan.

-

Vuilnis deponeren in de container voor aan de weg (naast voetbalveld) .

-

Papier deponeren in de papiercontainer Kartonnen dozen graag klein maken.

-

Glasafval deponeren in de glasbak achter de keuken.

Klaar met het bovenstaande? Meldt u zich dan bij de beheerder. Deze neemt de sleutel in
ontvangst en controleert of bovenstaande punten zijn uitgevoerd. Indien blijkt dat iets niet of
onvoldoende gepoetst is, zal de beheerder u vragen om dit alsnog te doen. Doet u dit niet, dan
kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
Eventuele schade of verdwenen spullen dient u te melden bij de beheerder. Deze zal met u een
regeling treffen indien dat nodig wordt geacht. Het kan gebeuren dat na uw vertrek blijkt dat er
toch iets mist. De beheerder neemt in dat geval zo snel mogelijk contact met u op om een
regeling te treffen.
Bedankt voor uw verblijf en hopelijk tot de volgende keer.

Honden op Polvokamp
Honden meenemen kan in overleg. Hiervoor gelden onderstaande regels:
- Er mogen maximaal 3 honden mee.
- Kosten 4,25 euro per hond per nacht.
- Op het terrein dienen honden aangelijnd te zijn.
- Uitlaten dient gedaan te worden buiten het terrein.
- Mocht er per ongeluk toch gepoept worden op het terrein dan dient dat direct
opgeruimd te worden.
- Honden mogen niet in de keuken en niet in de slaapzalen.
- Ook mogen ze niet op het meubilair.
- Eventuele schade wordt in rekening gebracht.
Denk eraan dat er in een bosrijk gebied ook teken leven, dus het is verstandig om daar
maatregelen voor te nemen.

Annuleren
Mocht u onverhoopt moeten afzeggen, dan geldt de richtlijn:
Tot 4 weken voor activiteit gratis annuleren.
Tot 2 weken voor activiteit zijn wij helaas genoodzaakt om €125,00 in rekening te
brengen. ( indien de gereserveerde data niet aan anderen kunnen worden verhuurd op
deze korte termijn )
U zult begrijpen dat we binnen 2 weken voor aanvang activiteit de accommodatie niet
meer aan iemand anders kunnen verhuren. Vandaar dat wij bij annuleren binnen 2
weken voor aanvang activiteit € 250,00 in rekening brengen.

Kampvuur Reglement
Ons terrein ligt in een bosrijke omgeving. Om verantwoord te genieten van een gezellig
kampvuur, dienen de volgende regels opgevolgd te worden:
1. Het stoken van een open vuur (“kampvuur”) is alleen toegestaan op de
verharde ondergrond midden in de kampvuurcirkel.
2. Het vuur dient onder voortdurend toezicht van een meerderjarig persoon te
staan.
3. Het kampvuur mag niet groter zijn dan 1 x 1 x 0,5 meter (lxbxh). Let er dus op
dat het vuur niet te hoog wordt.
4. Er mag uitsluitend gestookt worden met schoon, onbehandeld hout, zoals
sprokkelhout of haardhout. Het verbranden van afval is uitdrukkelijk niet
toegestaan.
5. Gedurende het stoken dienen voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn die
onmiddellijk ingezet kunnen worden indien zich een calamiteit voordoet. Dit
kan bijvoorbeeld door twee emmers water neer te zetten.
6. Er is een handblusser aanwezig bij de kampvuurcirkel. Deze is uitsluitend
voor gebruik op voorwerpen en is niet bedoeld voor gebruik op personen.
7. U dient rekening te houden met de omstandigheden : Bosrijke omgeving,
droogte en wind. Bij fase 2 mag er geen kampvuur gehouden worden.
Uitleg over de fases vindt u in de verhuurmap.
8. Alle mogelijke maatregelen dienen te worden getroffen om te voorkomen dat
Stichting Polvokamp, dan wel derden, schade lijden als gevolg van het
stoken.
9. Kosten voortvloeiend uit schade en/of overige kosten als gevolg van het niet
naleven van dit reglement, zijn voor rekening van de huurder. Hieronder
vallen bijvoorbeeld de kosten voor het uitrukken van de brandweer door
toedoen van de huurder.
10. De beheerder kan te allen tijde een kampvuur verbieden.

Hout voor kampvuur/open haard
Hout voor een kampvuur mag bij elkaar gesprokkeld worden op ons terrein. Het is
natuurlijk niet de bedoeling hiervoor takken af te breken, bomen te kappen of de
houtwallen leeg te halen. Indien er te weinig sprokkelhout is, kunt u zelf hout meenemen.
Ook is het mogelijk om bij de beheerder hout te kopen. De kosten hiervoor zijn:
- Een kruiwagen droog stookhout voor de open haard: €10,00
- Pallets voor het kampvuur, per stuk: €1,00
Dit dient contant bij aflevering te worden betaald.

Ansichtkaarten
Er zijn ansichtkaarten van Polvokamp te koop bij de beheerder. Deze kosten 50 cent per
stuk. De beheerder heeft geen postzegels te koop.

Pingpongtafel
Er is een pingpongtafel op het terrein. Hiervoor mag u eigen materiaal meenemen. Ook
kunt u een set batjes lenen tegen €10 borg. De balletjes zijn te koop voor €1 per stuk.

Telefoonnummer beheerder
040-2013300

