Huisregels Pean
1. Brandveiligheid
Gelukkig hebben we nog nooit brand gehad op Pean, maar het is goed te weten wat te doen in
zo’n geval. In de gebouwen met slaapkamers ( Bûthús en Berch) is een brandmeldinstallatie
aanwezig. Op last van de brandweer hebben we een aantal regels om te voorkomen dat er
brand uitbreekt. Gebeurt dat onverhoopt toch, dan is het zaak zo snel mogelijk te handelen.
In alle gebouwen bij Pean geldt:





een absoluut vuur- en rookverbod in de accommodatie
gangen en loopruimten in alle vertrekken dienen vrij gehouden te worden
(bagage/tassen etc. in de kasten of onder de bedden)
nooduitgangen dienen te allen tijde vrij toegankelijk te zijn en uitsluitend in
noodsituaties te worden gebruikt
brandblusapparatuur is uitsluitend voor noodzakelijk gebruik.

Wat te doen bij brand?
- blus een beginnende brand met de aanwezige blusmiddelen.
- is de brand niet snel te doven, alarmeer elkaar en Christophe, Natasja of Yvonne
(bedrijfshulpverleners). Zij bellen het alarmnummer. Kun je de Pean-mensen niet
bereiken, bel dan zelf 112 en geef duidelijk aan waar de brand is (naam gebouw, Pean
1, 8494 NB Nes-Akkrum)
- schreeuw “brand, brand” in/rond het gebouw.
- stuur alle groepsleden naar het sportveld, zuidelijk van de het gebouw Jister achter
de houtwal
- breng (zwaar)gewonden in veiligheid. Als dat niet mogelijk is meld dan aan de
bedrijfshulpverlener waar gewonden zijn.
- controleer alle vertrekken op achtergebleven personen.
- reset de brandmeldinstallatie, zodat het alarmgeluid stopt
- sluit waar nog mogelijk ramen en deuren.
- laat al je spullen achter! Als de brand tijdens de nacht uitbreekt, neem dan zo
mogelijk slaapzak of dekbed mee naar buiten (voor de evt. gewonden of jezelf)
- wacht op verdere instructie van de bedrijfshulpverlener die bij de grote boom met de
groene brievenbus eraan (tegenover de informatiebalie) staat en probeer rustig te
blijven!
De vluchtroutes staan aangegeven met de bekende groen-witte bordjes boven de deuren. In
alle slaapvertrekken hangt bovendien een plattegrond van het gebouw met de vluchtroutes,
nooduitgangen en waar de brandblusmiddelen (aangegeven met rode bordjes) te vinden zijn.

2. Regels op het terrein
-

-

huurt u de Jister en bijbehorende slaapplaatsen in de boerderij (Bûthús), dan horen de
terrassen rondom de Jister en het grasveld ervoor tot uw domein
als u in de Berch verblijft is terras en grasveld tussen accommodatie, boerderij en de
steiger voor uw groep
parkeren van auto’s uitsluitend op parkeerterreinen 1 en 2
voor balsporten kunt u terecht op het grasveld naast het gebouw Jister, bij de kano’s
en dus niet op de grasvelden bij de gebouwen
het grote grasveld midden op het erf is campingterrein. Als daar tenten of
caravans staan, mag daar geen gebruik van gemaakt worden door gasten van
de Berch of Jister, tenzij deze kampeerders deel uit maken de groep die in de
Berch of Jister verblijft
gelieve op de steigers na 22.00 uur ’s avonds stil te zijn i.v.m. aangrenzend
woonboerderij
noordelijk op het terrein, achter de boomwal, ligt een campingterrein voor vaste
gasten. Dat is uitsluitend toegankelijk voor vaste standplaatshouders
huisdieren mogen alleen aangelijnd buiten op het terrein

blijf van eigendommen van anderen af
kom niet op de privéterreinen aan voorzijde en zijkant van de boerderij en achter op
het terrein bij de kapschuur
een vuurtje stoken ’s avonds mag alleen na overleg op daartoe aangewezen plek in
vuurkorf (Jister) of vuurplaats (Berch). De boerderij is meer dan 100 jaar oud en is
gemaakt van hout en riet met daarover dakpannen. Een vonkje op het dak is dus heel
gevaarlijk. Houd het vuur graag klein. Een krat met hout om te verstoken kost € 25,-

-

3. Regels in de gebouwen
in de slaapkamers is het afspelen of maken van muziek en eten/drinken niet
toegestaan
de deuren rustig sluiten a.u.b., zeker in de slaapruimten
geen eigen geluidsinstallaties gebruiken
‘s avonds vanaf 23.00 uur geen geluidsoverlast veroorzaken, stil vanaf 01.00 uur
keukenapparatuur bedienen volgens aanwijzingen die erbij staan
als schoonmaakmiddelen op zijn, vraag ons erom
de keukeninventaris dient bij vertrek te worden achtergelaten zoals u dat aantrof bij
aankomst. De aantallen serviesgoed worden voor ieders verblijf geteld; bij vertrek dit
controleren. Mocht er iets breken of kapot gaan, meld het dan even
glaswerk en servies alleen binnen en op het terras gebruiken, niet op de
grasvelden/steigers
gebruikt keukenlinnen apart houden van het schone
de gebouwen dienen geheel ‘veegschoon’ te worden achtergelaten na verblijf.
alle prullenbakken legen en afval weggooien in de daarvoor bestemde containers:
- glas in de glascontainer, wit, groen en bruin glas
- papier in de blauwe papiercontainer. Dozen eerst platvouwen!
- rest- en GFT-afval in de grijze metalen containers.
de tafels en stoelen/banken weer terugzetten zoals ze stonden bij aankomst
emballage die u zelf heeft meegebracht ook weer mee naar huis nemen; zijn de
dranken bij ons afgenomen, dan emballage verzamelen in de keuken van de
accommodatie
de grondige eindschoonmaak nemen wij voor onze rekening.
de slaapkamers dienen de dag van vertrek om 10.00 uur ‘s ochtends ontruimd te zijn
(met uitzondering van de zondag)
meld u zich bij vertrek bij de informatiebalie (tenzij anders afgesproken is)

-

-

-

-

4. Regels bij huur schepen
-

-

-

als u ook schepen bij ons huurt tijdens het verblijf, dient per schip een
borgformulier te worden ingevuld door de verantwoordelijk schipper. Bij iedere
polyvalk hoort een krat met kleine scheepsinventaris, die aan het eind van de
huurperiode weer compleet dient te worden ingeleverd.
huurt u een buitenboordmotor bij de valk, dan dient u het tankje van de motor aan
het eind van de huurperiode weer af te tanken en de jerrycan met resterende
benzine in te leveren bij de informatiebalie.
als u zelf onvoldoende capabele schippers heeft, kan Pean die vaak voor u
organiseren. U dient dit wel vooraf kenbaar gemaakt te hebben. De schippers zijn
wat oudere, ervaren zeilers uit de buurt van Pean. Zij zijn verantwoordelijk voor het
schipperen; u bent zelf verantwoordelijk voor het vaarprogramma en contact met de
schippers tijdens uw verblijf bij Pean

Maatregelen bij niet naleven van huisregels
Vernieling of vermissing van objecten
Bij opzettelijke vernieling aan de gebouwen, schepen of inventaris brengen wij reparatie- of
vervangingskosten in rekening. Bij ontvreemding van onze eigendommen doen wij melding bij
de politie en worden de kosten bij u in rekening gebracht.

Sancties op overtreding brandveiligheidsregel
A.
Bij het veroorzaken van vuur of roken in de gebouwen volgt onmiddellijke ontzegging
B.
C.
D.

van de toegang tot onze gebouwen en het terrein.
Bij moedwillig veroorzaken van brandalarm (bijvoorbeeld door het overdreven gebruik
van deodorant) brengen wij minimaal € 100,- in rekening.
Bij het onbevoegd gebruik van de regelunit van de brandmeldinstallatie brengen wij €
500,- in rekening
Bij moedwillig en oneigenlijk gebruik van brandblusmiddelen wordt minimaal € 100,in rekening gebracht.

Bij herhaling van B, C of D wordt u de toegang tot de gebouwen en het terrein ontzegd

