Huisregels

.................................................................................................................

We ontkomen er niet aan; Ook op Finca Vrij zijn er huisregels van kracht
Privacy:

Maak na elf uur geen herrie meer.
Als de muziek hard aanstaat in de zaal, doe dan de ramen en deuren dicht om overlast te voorkomen.
Als er iets stuk is of je wilt iets melden, bel dan naar 06-24128948. Wij staan er dan binnen een paar
minuten. Respecteer alsjeblieft onze privacy en kom niet zomaar naar ons huis, behalve bij ernstige
calamiteiten.

Brandveilig gebruik:

Finca Vrij voldoet aan de eisen van brandveilig gebruik.
Het gebruik van kaarsen en wierook is niet toegestaan in de kamers. Roken mag alleen buiten.
Alle sloten op de ingangen zijn veiligheidssloten. Dat betekent dat als er brand is, je geen sleutel nodig
hebt om de deuren te openen. Ook zijn er brandmelders en blusapparaten op het centrum aanwezig.
Bel bij calamiteiten direct 112.

Parkeren:

Finca Vrij heeft een eigen parkeerplaats.

Schoonmaak:

We raden aan om tijdens je verblijf het gebouw en de ruimtes schoon te houden.
Laat alles achter zoals je het hebt aangetroffen bij aankomst, dat betekent:
- afval in de daarvoor behorende afvalbakken op de afvalplek, ook uit de appartementen
- vaat afgewassen op zijn plek
- vloeren bezemschoon

Afval:

Op Finca Vrij scheiden we al het afval. Er staan op de afvalplek aparte bakken voor plastic, glas, gft en
papier. Al het andere kan in de gewone afvalbak.

Overige:

- Het is in de cursuszaal niet toegestaan schoenen, eten en drinken mee te nemen. Ook graag zoveel
mogelijk de schoenen uit in de andere ruimtes als je net buiten bent geweest in een modderige
omgeving.
- Bel bij storing de beheerder: 06-24128948
- Neem geen kussens en plaids mee naar buiten.

Naturisme:

Rond de slaapkamers is nudisme toegestaan, ook in de Zonnecirkel is het toegestaan om bloot te lopen,
zolang je niet zichtbaar bent vanaf de openbare weg. Doe dit wel graag met respect voor de andere
gasten.

Permacultuur/Voedselbos:

Mocht je interesse hebben in een rondleiding op de prachtige permacultuur groente,- en fruittuin van
Finca Vrij, laat het dan weten. Estrella vindt het leuk om je rond te leiden en eventueel uitleg te geven
bij de permacultuur principes.

