
 

Huisregels  
Als eerste: we hopen dat jullie een mooi verblijf bij ons hebben! Dat gunnen we jullie maar ook 
onze andere gasten en ook willen we graag dat onze buren blij zijn met jullie komst. Daarom vragen 
we jullie deze huisregels in acht te nemen. Vragen neem even contact met ons op. 
 

• De Wolfskuil hanteert de HISWA-RECRON voorwaarden. Onderstaande regels zijn 
daar een aanvulling op. 

• De Wolfskuil grenst aan een woonwijk, voorkom overlast voor onze omwonende 
en neem regels in acht. Daarnaast zijn er zijn meerdere groepen en personen 
aanwezig, hou hier rekening mee en voorkom overlast.  

• Na 23.00 uur moet het buiten de gebouwen, kampeerterreinen en in het bos stil zijn. 

• Om 23.00 uur moet men het bos verlaten hebben.  

• Gebruik van een geluidsdrager (o.a. versterker/radio/speakers) zijn buiten niet 
toegestaan. Akoestische instrumenten zoals een gitaar is tot 23:00 uur toegestaan. 

• Kampvuren op de grond zijn niet toegestaan, wel kunt je gebruik maken van onze 
vuurschalen om een kampvuur te maken. Barbecueën op de terrassen mag wel. 

• Huisdieren zijn op het terrein en in de gebouwen niet toegestaan. 

• Roken kan alleen buiten. Uiteraard zijn alle vormen van drugs verboden. 

• Nooduitgangen, brandtrappen, brandslangen en brandblussers: 
Deze alleen in noodgevallen gebruiken. Allen zijn verzegeld en mogen alleen in 
noodgevallen worden geopend en gebruikt. Bij misbruik (gebroken zegel) wordt 
minimaal € 10,- in rekening gebracht. Gebruik van nooduitgangen en 
brandblusmiddelen dient zo snel mogelijk gemeld te worden bij de beheerder 

• Meubilair voor binnen blijft in de accommodatie. Zijn er extra meubels nodig voor 
buiten of binnen, vraag hierom bij de receptie! 

• Meubilair voor buiten blijft buiten. 

• Gebruik slaapkamers: De slaapkamers kunnen en mogen niet als recreatie, - 
hangruimte gebruikt worden. Deze ruimtes zijn daar niet voor bedoeld. Het 
verplaatsen van bedden mag alleen in overleg met de beheerder. 

• Sporten: Voor het sporten is een sportveld aangelegd. De gazons en de ruimte rond 
de accommodaties kunnen daar niet voor worden gebruikt omdat dit het gras te veel 
schaadt. 

• Parkeren: Bij de Repelaerhoeve en de Mowglihut kunt u laden en lossen. Laat de 
auto daar s.v.p. niet staan. Op loopafstand is voldoende parkeerruimte. Bij de 
Blokhut kun je de auto rechts voor de slagboom parkeren. Achter De Jorishoeve is 
een parkeerplaats. 

• De receptie is geopend van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur en op 
zaterdag van 9.00 – 12.00 uur. De receptie is bereikbaar op telefoonnummer: 0529-
451631 (Overnacht je bij ons dan krijg je een 06 nummer waar we op bereikbaar 
zijn). 
 

Bedankt voor de medewerking! Marcel, Netty en Astrid 


