
Huisregels voor de Piramide Assel Don Bosco Centrum (januari 2014) 

U bent van harte welkom in de Kampschuur van Assel Don Bosco Centrum. 
Wij verzoeken u de huisregels te lezen en na te leven. 

1. Namenlijst    Op de dag van aankomst volledig invullen en deze afgeven op de boerderij. 
Bij aankomst krijgt u een informatiemap. Lees deze map goed door. 

2. Brandveiligheid  Zie ontruimingsplan, m.n. de nooduitgangen, de blusmiddelen en brandblussers in 
het gebouw. 
Neem met elkaar het brandpreventieplan door en verdeel  de taken. 
 De bedden  niet verschuiven. (brandweervoorschriften) 
Er geldt een rookverbod in al onze gebouwen en het verdere terrein. 
Roken is alleen buiten toegestaan bij de milieustraat. 
Het gebruik van de Kampvuurplaats alleen met toestemming van de coördinatoren. 
OPEN VUUR is niet toegestaan. 

3. Parkeren Alleen op de parkeerplaatsen onder de bomen. Niet op het terrein voor de Kampschuur en 
de picknickbanken. Laden en lossen is toegestaan tot 15 minuten. (brandweervoorschriften) 
Fietsen in de daarvoor bestemde rekken  achter de “de Oude Stal”( niet op het voorplein bij 
Kampschuur) 

4. Schade Bij schade aan onze gebouwen of eigendommen of het zoekraken ervan voor het vertrek 
melden. 
De kosten hiervan kunnen in rekening gebracht worden. 

5. Milieustraat. Achter de Kampschuur is een milieustraatje. Wij verzoeken  u s.v.p. mee te werken aan 
een beter milieu en het  afval te scheiden.  In de milieustraat is er ruimte voor: glas, plastic, papier, 
blik, gft, kartonnen drinkpakken, restafval. 

6. Dieren.  Geen dieren  meenemen. Alleen de bewoners van de boerderij hebben een hond. 
7. Omgeving   De rust en de privacy van de bewoners van de “Mariahoeve”, de boerderij   respecteren. 

De boerderij, de schuren en de landerijen zijn privéterrein. 
U wordt gevraagd de natuur: de dieren en het bos te respecteren. Geen bomen en planten vernielen. 
Sportveld, na gebruik netjes achterlaten. 
Meditatiebos: alleen toegankelijk onder toezicht van de leiding. 

8. Checklist bij vertrek De gastvrouw of gastheer zal voor het vertrek met de leiding nalopen of de 
checklist bij vertrek (deze is in de Piramide aanwezig) betreffende de schoonmaak en achterlaten van 
de Piramide goed is uitgevoerd. 
Indien er na vertrek nog extra schoongemaakt of andere werkzaamheden door ons verricht gaan 
worden  kunnen wij dat in rekening brengen. 
Wij stellen het op prijs als verbeterpunten  betreffende  de Piramide bij ons terecht komen.  

9. Energie.   Zuinig omgaan met energie. Lampen uitdoen waar kan en de deuren gesloten houden als de 
verwarming brandt. 

Het team van Assel Don Bosco Centrum wenst u een prettig verblijf toe. 

 


