
 Huisregels vakantieaccomodatie 

Den Dikken Boom / IJsseldijk Noord 123 / 2935 BK Ouderkerk aan den IJssel 
Gerrit en Pieta: 0180 682558 / 06 455 461 91 / info@dendikkenboom.nl / www.dendikkenboom.nl   

• Een verblijf telt minimaal 3 overnachtingen. Aankomst en vertrek op maandag of vrijdag.  
 

• Inchecken tussen 15:00 en 18:00 uur, uitchecken tussen 9:00 en 10:00 uur. 
 

• Onze accommodatie is gebouwd voor zorggroepen, families en ouderen. Ook gezinnen met 
kinderen zijn van harte welkom. Jongeren, studenten en verenigingen vragen wij een andere 
vakantie bestemming te zoeken. Boekingen van ongewenste groepen zullen wij na overleg 
annuleren. 
 

• Het servies en de pannen die u gebruikt tijdens uw vakantie dient u schoon terug te plaatsen 
in de kasten. De koelkast dient u schoon en leeg achter te laten. 
 

• Graag de bedden afhalen voor uw vertrek.  
 

• We vragen u aan het milieu te denken en waar mogelijk de afwasmachine, wasmachine en 
droger te gebruiken als deze vol is. Ook willen we u vragen het afval te scheiden en de 
verwarming lager te zetten als u een dag(deel) weggaat. 
 

• Het is verboden spullen onder de hoog-laag keukens te zetten, met uitzondering van de 
prullenbakjes in de vakantiehuizen. Wanneer het aanrechtblad omlaag gaat en hierin 
belemmerd wordt gaat het hoog-laag systeem stuk.  
 

• Het stuk of zoek maken van roerende of onroerende zaken op ons erf wordt in rekening 
gebracht of met de borg verrekend.  
 

• Wanneer er tijdens het verblijf visite en/of andere gasten worden verwacht dient dit 
voorafgaande de boeking te worden aangegeven. Voor onvoorziene gasten wordt per dag 
een vergoeding van €50,- per bezoeker gerekend. 
 

• Huisdieren zijn niet toegestaan. 
 

• Geen overmatig geluid na 22:00 uur. 
 

• Het gehele verblijf is rookvrij, desgewenst kunt u roken op de terrassen. 
 

• Ons erf is omringd door water, bij de accommodatie hebben we heggen en hekken geplaatst. 
Toch blijft er voor bijvoorbeeld jonge kinderen, gehandicapten en ouderen een risico bestaan. 
U dient uw groepsleden/familieleden zelf goed in de gaten te houden. 
 

• Het aan de dijk gelegen erf van de boerderij wordt op dit moment herontwikkeld. Er mag 
alleen gebruik gemaakt worden van verbindingsweg naar de accomodaties. Parkeren en 
betreden van de gebouwen en stallen op het erf is verboden. 

 

• U kunt op eigen gelegenheid uitsluitend het wandel/fietspad naar de picknickplek gebruiken. 
Let op dat u de hekken onderweg ook weer sluit! 
 

• Het wandel/fietspad door het weiland naar de picknickplek is afgezet met zogenaamd 
schrikdraad dat onder stroom staat. Het is af te raden deze bedrading aan te raken. 
 

• Het is verboden het materieel op het erf te gebruiken of erop te klimmen (trekkers of 
machines e.d.). 

 

Den Dikken Boom is niet aansprakelijk voor opgelopen schade als 

gevolg van het niet naleven van deze huisregels.  

mailto:info@dendikkenboom.nl
http://www.dendikkenboom.nl/

