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Huisregels De Kwartjesberg 

De hoofdboeker dient deze huisregels te delen met de rest van het gezelschap. En als hoofdboeker 

bent u gedurende het verblijf van de groep verantwoordelijk voor het gedrag van de groep. 

Bij aankomst: 

▪ De groep meldt zich bij de receptie; 

▪ Aanwezigheidslijst (indien niet gemaild) voor 20.00 uur inleveren bij de receptie. 

Over het gebouw 

▪ Huisdieren zijn niet toegestaan; 

▪ Roken is niet toegestaan in de gebouwen; 

▪ Buiten dient het tussen 22.30 en 7.30 uur stil te zijn; 

▪ Bijzonder stroomverbruik (bijv. elektrische auto's, aggregaten, koelwagens, eigen 

buitenverlichting e.d.) is tegen meerprijs mogelijk, maar altijd in overleg met het team 

Kwartjesberg.  

▪ In de gebouwen is een brandmeldinstallatie aanwezig; pas dus op met 

drijfgassen/rookmachines; 

▪ De bedden verplaatsen is niet toegestaan; 

▪ De gasfornuizen zijn beveiligd - u dient eerst de afzuigkap aan te zetten; 

▪ Het gebruik van punaises/plakband voor ophangen van versiering is niet toegestaan; 

▪ Balspelen alleen buiten; 

▪ Het is verboden om op het dak te klimmen; 

▪ Tafels afdekken indien u gaat verven/lijmen (afdekmateriaal is af te halen bij de receptie); 

▪ Verfspuitbussen zijn niet toegestaan; 

▪ Binnen-meubilair blijft binnen; 

▪ Voor bedplassers zijn er speciale matrassen; vraag dit gerust bij de receptie. 

▪ Wifi netwerk: Kwartjesberg-guest; wachtwoord: bergkwartjes 

Op en om het terrein: 

▪ De Kwartjesberg bevindt zich midden in een bos; de grenzen zijn aangegeven met natuurlijke 

houtwallen. Hier leven veel dieren in dus is het niet toegestaan deze te slopen en/of hier 

over heen te lopen. 

▪ De Kwartjesberg bevindt zich midden in een bos; let op teken! Controleer uzelf en anderen. 

▪ Het gebruik van drones is niet toegestaan; 

▪ Gebruik van gastoeters / megafoon zijn niet toegestaan; 

▪ Buiten-meubilair blijft buiten. 

Bij vertrek: 

▪ Prullenbakken legen en zakken in desbetreffende containers achterlaten bij het afvalpunt; 

▪ Elk bed voorzien van kussen en dekbed; 

▪ Keuken-inventaris schoon en droog in de kasten plaatsen; 

▪ Vaatwasser uitruimen voor vertrek;  

▪ Alle ruimtes bezemschoon achterlaten; 

▪ Eventuele schade melden bij vertrek. 
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Milieubewuste keuzes voor een duurzaam verblijf: 

▪ Gescheiden afvalinzameling in de keuken en bij het afvalverzamelpunt; 

▪ Zet te verwarming laag of uit als u geen gebruik maakt van een ruimte; 

▪ Doe de verlichting uit als u geen gebruik maakt van een ruimte. 

 

 

 

 

 

 

 

Regels bij gebruik terrein 

Drouwen/Gasselte van Water maatschappij Drenthe (WMD) en terrein het 

Drouwenerzand van HDL (Het Drentse Landschap) tussen zonsopgang en 

zonsondergang: 

- Wegen en paden vrij toegankelijk voor wandelaars, verboden voor fietsers of 

mountainbikers; 

- Betreden op eigen risico; 

- Honden aan de lijn; 

- Binnen de wildroosters Drouwenerzand zijn i.v.m. schapenbeweiding honden 

verboden; 

- Respecteer loslopende schapen; 

- Geen toegang voor motorvoertuigen en aanspanningen, ruiters alleen toegang op 

het daartoe aangewezen ruiterpad; 

- Nadere aanwijzingen van terreinbeheerders/toezichthouders (BOA) verplicht op te 

volgen; 

- Wees ervan doordrongen dat u zich in een kwetsbaar natuurgebied / 

waterwingebied begeeft. 

 

Regels bij gebruik terrein WMD en HDL na zonsondergang: 
- Nachtelijke toegang is verboden tussen 15 maart en 15 juni; 

- Alleen betreden na zonsondergang met toestemming; 

- Blijf op paden en wegen; 

- Denk aan de natuur! Deze is namelijk in rust; 

- Geef op tijd aan de beheerder van de Kwartjesberg door dat er een speurtocht 

wordt gehouden; 

- Tussen 19.00 uur en 24.00 uur geen geschreeuw, gegil, muziek, en mobiele 

telefoons uit of op stil; 

- Na 24.00 uur geen mensen meer in de natuurgebieden; 

- Luister en denk aan de aanwijzingen van de eigenaar van de Kwartjesberg. 
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