RUSTTIJD / LAWAAI
Tussen 22.00 en 06.00 uur is er sprake van nachtrust. Op andere tijden
moet men ook steeds rekening houden met de medebewoners. Het geluid
van radio¶V, stereo-installaties en televisies moet op kamersterkte staan.

PARKREGLEMENT /
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Trappenhuizen, liften en gangen zijn geen speelplaatsen voor kinderen.
Speciale speelplaatsen en speelweides zijn overal op het resort te vinden.
Parkeerplaatsen zijn ook geen speelplaatsen. Let alstublieft op uw
kinderen, wanneer zij op een speelplek spelen en informeer uw kinderen
over de regels waaraan zij zich moeten houden.

Naast elkaar verblijven op ons mooie resort vraagt van elke gebruiker dat er met de andere
gebruikers rekening wordt gehouden en dat men zich aan de regels houdt. Dit parkreglement geldt
voor alle bewoners/gebruikers, zowel eigenaren als huurders. Wanneer men zich niet aan de
regels houdt, zal de beheerder of de leiding van het resort passende maatregelen treffen.

Drones, gemotoriseerde modelvliegtuigen enz. met afstandsbediening
mogen niet op het resort vliegen.

ALGEMEEN
Ingangen, trappenhuizen en gangen moeten vrijgehouden worden, het
zijn namelijk vluchtroutes. Daarom is het niet toegestaan hier zaken neer
te zetten. Fietsen, skateboards, VWHSSHQVNL¶VVFKRHQHQHQ]PRJHQQLHW
voor de huizen worden neergelegd of neergezet worden. Na gebruik
moeten ze in de kelder van de betreffende woning gezet worden.

VERKEERSREGELS / PARKEERPLAATSEN
Op het hele resort gelden de verkeersregels zoals in
voetgangersgebieden, dit betekent dat er stapvoets gereden dient te
worden.

In de huizen geldt een algemeen rookverbod.

Voor de huizen mag alleen geparkeerd worden om in- en uit te laden. Bij
overtreding volgt een boete.
Parkeer uw voertuig alleen op de aangewezen parkeerplaats bij de
woning. Voertuigen van bezoekers, tweede DXWR¶Vof grotere voertuigen
moeten geparkeerd worden op de centrale parkeerplaats.

Honden moeten op het resort aan de lijn gehouden worden. Hondenpoep
dient meteen d.m.v. de beschikbare plastic zakjes in de daarvoor
bestemde afvalbakken gedeponeerd worden.

ABFÄLLE / MÜLL
Scheid het afval in papier, blik, glas, PET flessen en restafval en deponeer
dit dan in de daarvoor bestemde container, niet naast de container. Er
staan op meerdere plaatsen op het resort afvalcontainers. Zet uw afval niet
neer bij de huisdeur, voor de huizen of in of naast de afvalbakken langs de
wegen van het resort.

Barbecueën met hout of houtskool is niet toegestaan op balkons en
terrassen. Electrische of gas-barbecues zijn toegestaan, wanneer er geen
storende rook ontstaat. Op het strand voor de A-huizen is het toegestaan
met houtskool of hout te barbecueën.

WASMACHINE / DROGER
Huisdeuren moeten tussen 22.00 en 06.00 uur steeds afgesloten
worden.
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In elk huis staat in de kelder een wasmachine en een droger. Houd
rekening met de medebewoners in het huis, die de apparaten ook
willen gebruiken. Laat de apparaten steeds schoon achter. Bij de
droger moet het filter na elk gebruik schoongemaakt worden.
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