HUURDERS INFO “PAX HILL” / HUISREGELS
Algemeen/Contact

Brandmeld-installatie

Open Vuur

Welkom in ons clubgebouw “ Pax
Hill” en/of terrein. Om je van
dienst te zijn hebben we hier een
aantal zaken voor je op een rijtje
gezet. We wensen je een prettig
verblijf.

In het gebouw is een
brandmeldinstallatie opgenomen. Om
te voorkomen dat deze “af gaat” mag
er in het gebouw niet gerookt
worden. Gaat de installatie toch af,
dan kan men deze volgens de
gebruiksaanwijzing in de
meterkast naast de voordeur uit zetten.

Bomen en struiken mogen niet
gekapt worden. Voor zover er op
het terrein sprokkelhout aanwezig
is, mag dat in de schouw of in de
kampvuurkuil gestookt worden.
Op het terrein mag alleen worden
gestookt in zogenaamde vuurtonnen. Indien je een kampvuur
wil houden, moet de Brandweer
in Arnhem hiervan een paar uur
van te voren op de hoogte te
worden gesteld. Dit ook ivm evt
brandgevaar codes.

Adres clubgebouw & terrein:
Beekhuizenseweg 73-A, 6881 AE

De installatie meldt niet naar de
brandweer door.

Website:
http://www.scoutingvelp.nl

Graag horen we achteraf dat de
installatie is afgegaan.

Contactpersoon verhuur:
Thijs Verbeek: 06-16832541
email: verhuur@scoutingvelp.nl
Je krijgt vooraf te horen wie jouw
contactpersoon is tijdens je
verblijf. Wij verzoeken je om na
22:00 niet meer te bellen
(noodgevallen uitgezonderd).
Bij inlevering van de sleutel
wordt het pand en terrein
gecontroleerd.

Kachel (gas)

Beschikbare ruimten:
-Troepzaal/dagverblijf
-Zolder/slaapzaal/WC
-Keuken
-Doucheruimte/toiletten
-Hal met 36 kapstokken
Voorzieningen:
Overal stopcontacten
Water (warm/koud)
Koken (6-pits gasfornuis) Let op!
Koel/vrieskast
Gasverwarming
Wifi (Paxhill1234)
Terras

Sleutel gebouw
Er is één sleutel voor het gebouw. De
borg staat op de factuur en wordt na
inspectie weer teruggeboekt.
Controleer bij het verlaten van het
gebouw altijd alle deuren en let erop
dat je jezelf niet buitensluit.

1) Controleer eerst of de gele
gaskraan naast of onder de kachel
open staat.
2) De knop A ingedrukt houden.
3) Daarna de
ontsteking
(knop E)
gebruiken totdat
de waakvlam
zichtbaar is
achter het
glasplaatje.
4) Knop A nog
ca. 10 sec.
geheel ingedrukt
houden en
daarna loslaten
en controleren of
de waakvlam nog brandt.
5) Daarna met knop D de kachel
harder of zachter zetten.
6) Met knop B zet je de kachel
uit.
Opmerking: In de winter mag je
de kachels op de waakvlam
achterlaten. In de zomer moet je
de kachels uitzetten.

Afval/vuilnis
Er is een grote container voor de
afvoer van afval. Helaas hebben
wij geen scheidingssysteem, maar
waar mogelijk vragen we afval te
scheiden, en bijv zelf glas weg te
brengen.

026-3555555
Schep na gebruik de vuurton
en/of open haard weer leeg.

Buren
In verband met eventuele overlast
voor onze buren (de naast het
terrein liggende huizen)
verzoeken wij je geen spelen uit
te zetten in de smalle strook van
ons terrein dat aan die van de
buren grenst. Het maken of
afspelen van elektronische (al
dan niet versterkt) muziek is
buiten niet toegestaan.

's Avonds na 23:00 dient
het rustig te zijn op het
terrein, dus ook geen
harde muziek/lawaai
vanuit het clubhuis
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Boodschappen

Noodgevallen

Het centrum is zo'n 15 minuten
lopen. Daar bevindt zich een
Albert Hein. Lidl-Nordlaan 33
(Velp-Noord) Aldi Presid.Kennedyln (Velp-Zuid) De
markt is in Velp op donderdag
van 08:00 t/m 12:30 (Den
Heuvel).

Huisartsenpost
Politie
112
Huisartsen
praktijk van
Hasselt

Pionierhout

Achterdeur...

Het gebruik van het pionierhout
(palen) zijn niet inbegrepen bij de
huurprijs. Eventueel kunnen
hierover aanvullende afspraken
gemaakt worden. Bomen en
struiken mogen niet gekapt
worden.

Terrein/Kamperen
Kamperen op het terrein is
toegestaan. We hebben twee
kampeervelden maar er mag ook
tussen de bomen worden
gekampeerd. De achter op het
terrein gelegen blokhut "Het
Knienenhol" is niet in de verhuur
inbegrepen.

10 Checkpunten
Het clubgebouw en terrein dienen
bij vertrek schoon achter gelaten
te worden. Is het gebouw of het
terrein niet schoon, dan wordt dit
met de borg verrekend. Globaal
letten we op het volgende:
1 Netheid terrein
2 Netheid kampvuurkuil
3 Afval
4 Hal
5 Douche/Toiletten
6 Troepzaal
7 Keuken
8 Bovenetage
9 Afsluiting gebouw
10 Buren (klachten)
Gebreken gelieve te melden bij de
beheerder.

0900-1598
0900-8844
112
026 364 6330
Rozendaalselaan
34-3 Velp

Let op wanneer je de achterdeur
gebruikt. Dit is een nooddeur
welke je op slot krijgt door de
deurklink eenmaal omhoog te
zetten. Sluit bij vertrek alle
deuren goed af, dus ook keuken
en zolder !!!

Schoonmaak
Begane grond en bovenverdieping zijn voorzien van PVC
vloeren, deze kunnen gereinigd
worden met schoonmaakmiddel,
bezem en/of stofzuiger. Eerst
vegen en dan (indien nodig)
warm water met schoonmaakmiddel. De keukenvloer is een
ruwe tegel die zich moeilijk laat
schoonmaken. Warm sopje met
een schrobber en trekker voldoet.

Buitenverlichting
De schakelaar van de buitenlamp
hebben we een beetje verstopt. Je
vindt deze bij de voordeur op
zo'n 2 meter hoogte.

Post/Brievenbus
Ons clubgebouw heeft geen
brievenbus of postadres. Mocht je
tijdens een kamp een postadres
nodig hebben dan kan dit wellicht
in overleg met de dienstdoende
verhuurder. Een brievenbus in de
buurt vindt je op de kruising
Alteveerseweg/Beekhuizenseweg.
(zie kaartje).

En nog dit...
Veel plezier op Pax Hill.

