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Huisregels
Wij wensen u een geweldig verblijf in ons geliefde Samen Eén! In 1983 is Samen 
Eén door de inzet van talloze enthousiaste vrijwilligers en donateurs opnieuw opge-
bouwd. Nog steeds zetten de bestuursleden van Samen Eén zich vanuit idealisme in 
om mensen te kunnen laten genieten van dit mooie gebouw op deze unieke locatie. 
Om het in stand te houden hebben we een paar regels.

Wat is verboden op Samen Eén:

Huisdieren

Kampvuren

Toiletblokjes (om verstoppingen te voorkomen)

Matrassen, kussens en meubilair naar buiten verplaatsen

Het gebouw, bijgebouwen en inventaris met viltstiften of graffiti bekladden 

Speciaal:

De vaatwasser heeft een doseersysteem, losse afwasblokjes zijn niet nodig.

Vuilniszakken: in deze gemeente (Steenwijkerland) is het verplicht om ge-
bruik te maken van de groene ROVA afvalzakken. Deze kosten 2 euro per 
zak, de kosten hiervan zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. 

De barbecue kunt u kosteloos gebruiken, zelf houtskool meenemen

De speciale koffiefilters kunt u kosteloos gebruiken

De friteuse kunt u kosteloos gebruiken, de frituurolie is exclusief: die moet u 
zelf meenemen. De frituur dient schoon en zonder olie te worden achterge-
laten. U moet zelf de gebruikte olie mee terugnemen. Afvoeren op Samen 
Eén is niet mogelijk. 

Geluid draagt over het water erg ver. Houdt rekening met de buren veroor-
zaak geen geluidsoverlast. Zie ook de wet: http://wetten.overheid.nl/BW-
BR0003227/2016-04-14 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003227/2016-04-14
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Schoonmaak
Het gebouw dient na afloop schoon te worden achtergelaten. De 
schoonmaak wordt serieus genomen door de beheerder en zijn team. 
Wordt het gebouw niet schoon en netjes achtergelaten, dan worden er 
300 euro extra schoonmaakkosten bij de huurder door de verhuurder in 
rekening gebracht.

De boten dienen schoon en leeggehoosd te worden achtergelaten. In-
dien de boten niet schoon en leeg zijn, worden er 200 euro extra kosten 
door de verhuurder bij de huurder in rekening gebracht.

Checklist schoonmaakwerkzaamheden:

In huis:
Vloeren droog vegen
Vloeren met vochtige dweil afnemen
Stoelen schoon
Tafels schoon
Bestek schoon 
Bestek opgeruimd
Serviesgoed schoon 
Serviesgoed opgeruimd
Keukeninventaris schoon
Keukeninventaris opgeruimd
Toiletten bovenverdieping schoon 
Toilet in de aankomsthal schoon
Douche- en toiletruimte dames beneden schoon
Douche- en toiletruimte heren beneden schoon

Om huis:
Boten leeggehoosd (water eruit) 
Boten schoon
Zeilenloods opgeruimd
Terrein opgeruimd

Met hartelijke groet van team Samen Eén


