
 

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. 

 
 
Algemene regels die voor iedereen gelden: 

• 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. Helaas is het niet altijd toegestaan om te stoken 
soms is het te droog. We houden dit nauwlettend in de gaten. Hout uit het bos is te groot en 

vaak nat deze kun je dus niet gebruiken (uitzondering: een stok voor marshmallows      ). Zet 
een emmer water bij het vuur. Stook alleen op de tegels of op een houten plaat die je bij de 
vuurschaal krijgt. Er zijn grijze asemmer waar je as in doet. Barbecueën op de terrassen mag. 

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

• Roken kan alleen buiten, dus niet in de accommodatie of in de groeps- of slaaptent. 
Uiteraard zijn alle vormen van drugs verboden. 

• 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. 

• Brandblusser en AED kun je vinden in de schuur Repelaerhoeve (gebouw naast sportveld). 

• Vragen of klachten? Loop even naar de receptie (tijdens kantooruren en zaterdagochtend).  
of bel het 06 nummer wat je in de map die je hebt meegekregen, hier staan ook andere 
belangrijke telefoonnummers en overige informatie in. 

• Wil je glas- en papier- en restafval in de daarvoor bestemde vuilcontainers deponeren bij de 
receptie? Heb ongeopend eten wat je niet mee wil nemen? Gooi het niet weg maar laat het 
staan. 

• Mocht er tijdens je verblijf iets kapot zijn gegaan wil je dit voor vertrek melden. 

• Laat de accommodatie netjes achter, lees voor vertrek in de map wat je daarvoor moet 
doen. 
 



Verblijf je in een groepsaccommodatie dan gelden nog de volgende regels: 

• 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 € 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 of hangruimte 
gebruikt worden. Deze ruimtes zijn daar niet voor bedoeld. Het verplaatsen van matrassen 
mag alleen in overleg met de beheerder 

• Parkeren: Bij de Repelaerhoeve en de Mowglihut kun je 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. 

 
Ben je aan het kamperen dan gelden nog de volgende regels: 

• Het is niet toegestaan om met een auto op het kampeerveld te komen, alleen voor het 
plaatsen van een caravan of vouwwagen. Verdere laden en lossen kan bij de slagboom.  

• Je ontvangt als je chemisch toilet gebruikt van ons sleutels voor de stort met cijfercode. 

• Elektriciteit: Maximaal gebruik is 1000 watt per blauw stopcontact. 

• Een koffiezetapparaat of waterkoker kost helaas te veel stroom en kun je dus niet 
gebruiken. Maximaal kun je een apparaat gebruiken van maximaal 1000 watt. Bij het 
toiletgebouw is een koffiezetapparaat en waterkoker die je daar gebruiken kunt.  

• Check bij vertrek het terrein op restafval. 

• Laat het kampeerveld netjes achter, lees in de map wat je moet doen voor vertrek. 
 
Corona 

• We verwachten van iedereen dat zij zich houdt aan de regels die gelden zoals deze door 
RIVM zijn bepaald.  

• Op onze site kun je informatie vinden over de actuele corona maatregelen. Je kunt ook bij 
ons informeren naar tips.  

• Als we 1,5 meter afstand moeten houden is er eenrichtingsverkeer bij het toiletgebouw voor 
kampeerders: Er zijn bordjes die laten zien hoe je kunt lopen (eenrichting), sanitaire ruimte 

gebruik je dan per huishouden, uitzetraampjes openhouden.  
 
 

Veel plezier komende tijd 
Bedankt voor de medewerking! Team De wolfskuil 


