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“Blokhutregels”
 Bij aankomst dient er een lijst overhandigd te worden met namen van personen die gebruik maken van de blokhut.
 Er mag op het terrein rondom de blokhut niet gegraven worden.
 Binnen in de blokhut mag bij balspelen alleen gebruik worden gemaakt van een zgn. foambal, wordt door verhuurder ter beschikking gesteld.
 De aanwezige noodvoorzieningen mogen alleen in noodgevallen gebruikt worden.
(brandblussers, slanghaspels)
 Bij oneigenlijk gebruik van alarm- of ontruimingsinstallatie worden de daardoor veroorzaakte kosten doorberekend aan de huurder.
 Alle soorten huisvuil, papier, glaswerk et. dienen door de huurder zelf te worden afgevoerd.
 Na tien uur ’s avonds dient het rondom de blokhut stil te zijn zodat er geen overlast
meer plaats vindt voor de buurt.
 Op het terrein mogen geen tenten of zwembaden geplaatst worden.
 Een kampvuur mag alleen aangelegd worden in een door de verhuurder beschikbaar gestelde “halve oliedrum” en deze mag alleen gestookt worden bij de stenen banken.
 Het is verboden op andere dan eigen materialen te schilderen te schrijven of iets dergelijks.
 Het is verboden punaises spijkers e.d. te gebruiken in muren en houtwerk van o.a. ramen deuren en kozijnen.
 Bij verlaten van de blokhut dient de alarminstallatie in werking te worden gesteld, ramen, deuren en hekwerken dienen afgesloten te worden.
 De hoofdingang is via de grote blauwe deuren en het blauwe hekwerk. Door onder de
viaduct door te lopen kom je bij de parkeerplaatsen in de Fokkerlaan.
 De poort aan de achterzijde van de blokhut bij de ventweg mag alleen gebruikt worden
als toegang voor laden en lossen van auto’s, auto’s welke binnen het hek staan mogen
daar blijven staan.
 Auto’s dienen geparkeerd te worden aan de overzijde van de Bakelsedijk op de daarvoor
bestemde parkeerplaatsen in de Fokkerlaan.
 Zie plattegrond voor de exacte ligging blokhut en parkeerplaatsen.

