
Extra voorwaarden studenten, jongeren en sport 

groepen. 
*Restant bedrag moet betaald zijn voordat u de accommodatie betrekt. 

Dit kan via bank/giro( een week van te voren), contant of per pin. Let dus op! Komt de 

penningmeester later en is nog niet alles voldaan kan de groep niet binnen. 

*Wij vragen een borg van € 500 per groep. Deze borg moet zijn betaald 

voordat u onze accommodatie betrekt. Borg krijgt u weer terug gestort op uw 

rekening nadat wij onze accommodatie hebben schoon gemaakt. Zo komen verborgen       

gebreken aan het licht en ook of u de accommodatie schoon heeft achtergelaten. Voor de 

kosten die hoger uitkomen dan de borg die u betaald heeft wordt een rekening gestuurd. 

Deze dient binnen 7 dagen betaald te worden. 

De contactpersoon van de groep (die de voorwaarden ook heeft ondertekend) is ten alle 

tijden hier verantwoordelijk voor. Bij het in gebreke blijven van betalen zal er een 

herinnering worden verstuurd en daarna wordt een deurwaarder ingeschakeld.  

* Indien tijdens het verblijf geconstateerd word dat er veel schade is kan het gebeuren dat 

de gehele groep de toegang ontzegt wordt.  

* Indien er zoveel schade is dat deze niet gemaakt kan worden voordat er een nieuwe 

groep komt dan zijn alle bijkomende kosten voor jullie rekening. Dit zijn dan o.a. de 

facturen van de bedrijven die de schade herstellen maar ook de facturen van groepen die 

wij eventueel moeten annuleren hierdoor. 

*De accommodatie moet veegschoon worden opgeleverd na uw bezoek. 

Daaronder hoort ook: Vuile/plakkerige plakken verwijderen(ook van de grond), servies en 

afwasmachine schoon, pannen schoon, wc’s en douches schoon maken. Ook de bedden 

dienen in goede staat te worden opgeleverd. 

*Als wordt geconstateerd dat de accommodatie niet schoon is dan tellen wij extra 

poetskosten.  

*Brandblussers, dekens en brandslang zijn alleen te gebruiken als er brand uitbreekt. Deze 

goederen mogen anders niet gebruikt worden. Dus niet om de vloer zuiver te schrobben, 

voor de lol de blusser leeg spuiten etc. Is dit wel het geval worden de kosten berekend. 

*Als u vertrekt dient u dit te melden aan de eigenaar. Wij controleren de accommodatie in 

de dagen na uw vertrek tijdens het schoonmaken. 

*Groepen die de regels aan hun laars lappen zijn de volgende keer niet meer welkom. 

Deze groepen kunnen zelfs tijdens hun verblijf worden verwijderd. U ontvangt dan geen 

geld meer terug. Schade wordt dan opgemaakt en die rekening dient betaald te worden 

contant of per pin. Contactpersoon is de eindverantwoordelijke van de groep. 

*Het is verboden om drugs te gebruiken op ons terrein. 

* Zorg ervoor dat u verder onze huisregels naleeft. Ook voor het geluid. Na 23.00 uur moet 

geluidshinder voorkomen worden. Dat wil dus zeggen dat het volume een heel stuk naar 

beneden moet. Ramen en deuren gesloten houden. Het is niet toegestaan om muziek 

buiten te draaien ( ook niet overdag). Met geen enkel muziekinstallatie etc. Indien er 

overlast is wordt dit bij de groep gemeld en moet u zich aanpassen en de regels naleven. 

* Kampvuur is eenmaal toegestaan per verblijf. Kampvuur moet in de daarvoor bestemde 

bak blijven. Geen grote vuurhaarden. Het is niet toegestaan om hier goederen in te gooien 



die daarvoor niet bestemd zijn. Dus geen pakken papier etc. 

* Ontgroeningsfeesten zijn verboden in de accommodatie of op het terrein van ’t Caves. 

* Laat dieren van het bedrijf of van omwonende met rust. 

* Indien de regels niet worden nageleefd en u bent hier al een keer op gewezen volgt 

uitzetting uit de accommodatie. 

* Bij uitzetting krijgt u geen geld terug. Alle bijkomende kosten komen ook voor de 

rekening van de groep. 

* Deze voorwaarden ondertekenen en terugsturen samen met de overeenkomst. 

* Als u deze voorwaarden ondertekend dan bent u op de hoogte van de geldende regels en 

bent u ook verplicht deze na te komen.  

 

Naam contactpersoon en groep:                                   Handtekening contactpersoon: 

 


