
 
 
 
Enkele aandachtspunten ten aanzien van uw verblijf in de Zandkreek.   (juni  2015) 
 
Algemeen: 
Alleen om te lossen/ laden van uw auto kunt u op de stoep parkeren.  
Auto's daarna zodanig parkeren dat deze voor de hulpdiensten geen “sta in de weg” vormen.  
D.w.z. de ingang naar de stoep dient vrij te zijn.   
 
De Koeweg is een weg, waarvan alleen de plaatselijke bewoners gebruik mogen maken. 
Houdt rekening met de plaatselijke bewoners en pas uw programma en gedrag hierbij aan. 
Het spreekt voor zichzelf dat u geen lawaai maakt dat buiten De Zandkreek te horen is.  
Tussen 22.00 en 7.00 is het stil in het bos. 
De bossen na zonsondergang en voor zonsopgang niet betreden. Verniel niets aan gebouw en omgeving. 
 
Voor binnen en buiten is voldoende meubilair aanwezig. 
In het magazijn, boven op de stellingkast, liggen tafels en banken voor buitengebruik.  
Het is niet toegestaan het andere meubilair van binnen naar buiten te verplaatsen. 
 
Er staat een piano in de verblijfsruimte. Gebruik deze alleen waarvoor hij bedoelt is. 
 
In de kast ligt een blauwe map met informatie over de omgeving. 
Ook zitten hierin de gebruiksaanwijzingen voor het kookeiland. 
 
Gebruik van plakband /tape op ramen, deuren en wanden is niet toegestaan. 
Plakband  beschadigd de verflaag op de deuren, kosten voor herstel zijn voor de huurder. (U!) 
 
Houdt u De Zandkreek en het buitenterrein vrij van afval. Loop eens een rondje met een afvalzak.  
Ook kauwgom en sigaretten graag in de afvalbakken. Zet een asbak buiten! 
 
Uiteraard bent u aansprakelijk voor: Alle schade, breuk van serviesgoed, ruitbreuk, etc. door u 
veroorzaakt. 
Meldt deze en andere schade direct bij het Verhuurkantoor. 
In de entree hangt een telefoon. Deze alleen gebruiken in nood gevallen. Gesprekskosten worden aan u 
doorberekend. 
 
Wees zuinig met energie: 
Gebouw automatisering: 
Er is een centrale regeling in het gebouw die de temperatuur regelt wanneer u aanwezig bent.  
De temperaturen zijn door ons ingesteld en kunnen door u (nog) niet veranderd worden. Er is (nog) 
geen nachtverlaging! 
In de verblijfsruimte (achter deur richting hal) is wel een temp. knop waarmee u de temp kunt regelen. 
 
Er is een ventilatie systeem aanwezig met warmte terugwinning die de lucht in het gebouw continue 
filtert en ververst. 
Ga niet de temperatuur regelen door ramen en/of deuren open te zetten. Hiermee ontregeld u ook de 
automatisering van de verwarming! 
Doe het licht uit in de vertrekken waar niemand is. Laat de kraan niet onnodig lopen. 
Indien u tijdens uw verblijf het gebouw tijdelijk verlaat, sluit dan alle ramen en deuren goed af. 
Vergeet ook het kookeiland / afzuigkap niet uit te zetten! 
  



 
 
Slaapkamers en slaapzalen: 
Het aantal beschikbare slaapplaatsen (Max. 62) mag i.v.m. brandvoorschriften niet overschreden 
worden. 
Het is verplicht een kussensloop, een laken en een slaapzak/dekbed te gebruiken. Deze dient u zelf mee 
te brengen.   
Kussens en matrassen blijven op de bedden. 
Verboden te roken, te eten en/of te drinken op de slaapzalen / kamers. 
De slaapkamers kunnen en mogen niet als recreatie,- hangruimte gebruikt worden.  
De bordjes "UIT" zijn op brandweervoorschriften aanwezig.   Deze niet blinderen of beplakken 
 
Amfitheater: 
Het aanwezige decor is geen speelplaats. Om beschadigingen en verwondingen te voorkomen is het 
verboden het decor te betreden. 
Kampvuren zijn alleen in overleg met Het Verhuurkantoor toegestaan op de stookplaats. 
Kampvuurhout moet u zelf meebrengen. Stook het vuur niet hoger dan 1 meter. 
Voor vertrek dient u de stookplaats schoon/ leeg te maken. De restanten geblust in de asput gooien. 
De asput vindt u in het bos (bordje: asput) tegenover de containers. 
 
Brandinstructies: 
Bij brand zelf de brandweer bellen. 
In alle vertrekken hangen brandinstructies en een vluchtplan. Lees deze goed door! 
Wijs iedereen bij aankomst de uitgangen en nooduitgangen, en laat deze instructiebrief lezen. 
Op de slaapzalen en slaapkamers is het ten strengste verboden te roken. 
Het gebouw is voorzien van noodverlichting. 
Alle slaapvertrekken, gangen, keuken, entree en de verblijfsruimte zijn voorzien van rookdetectors, die 
bij rookontwikkeling automatisch de alarmbel inschakelen. 
 
Brandslangen en brandblussers: 
Deze alleen in noodgevallen gebruiken. Allen zijn verzegeld en mogen dan ook alleen in noodgevallen 
worden geopend en gebruikt. 
Gebruik ze niet om het gebouw mee schoon te maken of buiten een waterballet te houden.  
Bij misbruik (o.a. gebroken zegel) wordt minimaal € 100,- euro in rekening gebracht. Gebruik van 
brandblusmiddelen dient u zo snel mogelijk te melden bij het Verhuurkantoor. 
 
Vluchtdeuren: 
De deuren van de sanitaire ruimtes en de achterdeur van de centrale verblijfsruimte zijn voorzien van 
een slot dat alleen vanaf de binnenzijde te openen is.  
De vluchtdeuren van de sanitaire ruimten staan ALTIJD op het ontruimingsalarm.  
Deze deuren dus niet als toegangsdeur gebruiken. Alleen gebruiken in noodgevallen!! 
 
Open haard: 
Stook de open haard niet te hoog op. 
Houdt deuren zoveel mogelijk gesloten als u de open haard gebruikt. 
Bij het aanmaken van de haard: deur naar de keuken dicht en een raam in de zaal open zetten. 
 
BBQ: 
Mocht u willen barbecueën doe dit dan beslist niet onder de luifel. Hier zit de aanzuig van de 
mechanische ventilatie, het gebouw is binnen de kortste keren gevuld met rook!!! 
De brandbellen zullen dan aangaan. Deze kunnen wij niet op afstand uitschakelen!! 
  
  



 
 
Schoonmaken voor vertrek naar huis: 
 
De vloeren van de drie sanitaire ruimtes, keuken, garderobe / hallen en slaapverblijven dienen geveegd 
en gedweild te worden. 
De houten vloer, in de verblijfsruimte, alleen stofzuigen/vegen en dweilen.(geen zeep gebruiken) 
Dus geen emmers water erdoor gooien. 
Na schoonmaak van de vloer in de verblijfsruimte, de banken weer op de grond, dus niet op de tafels 
laten staan! 
 
Wastafels, toiletten, spiegels en afvalemmers schoonmaken. 
Bedden, (ook onder de matrassen) schoon achterlaten. Matrassen rechtop zetten. Keuken, serviesgoed, 
pannen, kookeiland ed. schoon maken. 
Koffiezetapparaat, koelkasten, magazijn schoon en leegmaken. 
 
Koelkasten uit en open laten staan. Vrieskast aan laten!! 
 
Vuilnis: 
De container is uitsluitend voor huishoudelijk afval. 
Huisvuil alleen in daarvoor bedoelde zakken in de container, dus niet los gestort. 
Maak dozen klein voor ze in de papiercontainer gaan, ze nemen veel ruimte is. 
Glas in de glasbak. 
 
 
Afval dat mee naar huis moet: 
Alle eventueel aangebrachte versieringen, afgedankte spelletjes en decor materiaal zelf afvoeren. 
Laat geen etenswaren achter, ook al vindt u het zonde om weg te gooien. 
Neem chemisch afval (batterijen etc.) mee naar huis. 
 
Gooi het frituurvet nooit in de afvoer. Wanneer u toch de olie wilt verversen doet u dit alleen in overleg 
met het Verhuurkantoor. 
 
Alle lichten uit, ramen op slot en deuren sluiten, gordijnen open laten. 
         Telefoonkosten en breuk serviesgoed doorgeven aan verhuurkantoor 
Mocht achteraf geconstateerd worden dat u De Zandkreek in een vuile toestand heeft achtergelaten, dan 
brengen wij de schoonmaakkosten bij u in rekening. 
 
 
Wij wensen u een prettig verblijf toe in de Zandkreek. 
 
Verhuurkantoor de Zandkreek 
 
038 – 4239519 
verhuur@zandkreek.nl 
  



 
 
Accommodatie: De Zandkreek 

Koeweg 17 
8051 PM Hattem 
038 – 4441346 

 
Slaapplaatsen: 
Het aantal beschikbare slaapplaatsen (Max. 62) is als volgt verdeeld: 
- 2 slaapzalen met ieder 20 bedden 
- 5 kamers met 4 bedden 
- 1 kamer met 2 bedden Dekens zijn niet aanwezig! Kussens wel. 
 
Sanitaire ruimtes: 
Aan beide zijden van het gebouw is een sanitaire ruimte. Deze ruimte is voorzien van 3 toiletten en 3 
douches, 5 wastafels met warm en koud water. 
 
In de entree is een invalidentoilet / doucheruimte en een wastafel. Huiskamer / centrale ruimte: 
De huiskamer heeft voldoende tafels en banken om te kunnen eten, spelletjes te doen etc. Tevens is er 
rondom de open haard een gezellige zithoek. 
De verlichting in de huiskamer is aan de gewenste sfeer aan te passen. 
Er staat een piano. 
Er is geen radio en /of televisie (of aansluiting hiervoor)aanwezig. 
 
Keuken: 
Het kookgebeuren bestaat uit: 
4 gaspitten, een kantelbare braadslee, 2 friteuses (frituurvet aanwezig) en een warmhoudkast. Verder 
zijn er 4 koelkasten en 1 vriezer, een magnetron, koffiezetapparaten (filters aanwezig) en 
thermoskannen. 
Serviesgoed, bestek, pannen etc. zijn in voldoende mate aanwezig.  
Er is geen vaatwasser! 
 
Omgeving: 
De Zandkreek ligt midden in het bos. 
Achter het gebouw is een klein “sportveldje” aanwezig.  
Aan de andere kant is een amfitheater.  
Rondom het gebouw en ook in de rest van de omgeving mag niet gekampeerd worden. 
 
Overig: 
In de kast, in de gang, liggen spelletjes. 
In het magazijn, bovenop de stellingkast, liggen voldoende tafels en banken voor buiten gebruik. 
 
In de kast, in de centrale ruimte, ligt een blauwe map met gebruiksaanwijzingen kookplaat, magnetron 
etc. 
Hierin zit ook allerlei informatie over de omgeving van Hattem. 
 
 
Zelf meenemen: 
- lakens, sloop, slaapzak / dekbed 
- thee- en vaatdoeken en dweilen 
- schoonmaakspullen, toiletpapier, vuilniszakken 
- eten / drinken 
- etc. etc. 


