
HUISREGELS EVENT LOFT 

Lees deze goed door voor gebruik!! 

- Het is NIET toegestaan om inventaris uit de Event loft mee te nemen 
naar de vakantiehuizen. Ook is het NIET toegestaan om inventaris uit 
de vakantiehuizen mee te nemen naar de Event Loft.  
 

- Het meubilair in de Event Loft (tafels en stoelen) mag verplaatst 
worden. Het is echter wel de bedoeling dat het nadien terug geplaatst 
wordt in de opstelling waarin het aangetroffen werd. 
 

-  Het is NIET toegestaan om kosteloos en zonder overleg koffie, thee, 
suiker, melk en koekjes van Landgoed Moerslag te gebruiken. Deze 
voorraaddozen zijn voor eigen gebruik. 
 

- De afvalbak dient geledigd te worden na afloop (in de containers van 
het afvaleiland). 
 

- Het servies, bestek en glaswerk dient SCHOON terug gezet te worden in 
de kasten en lades. Let er hierbij op dat het terug geplaats wordt op 
de plaats waar het stond. 
 

-  Het is enkel toegestaan de reguliere vaatwasser te gebruiken als er 
vaatwastabs gebruikt worden. 

 
- Als de kussens voor de betonnen zitbanken en stoelen op het terras 

gebruikt worden, dan dienen deze s’ avonds naar binnen gebracht te 
worden. 

 
- Bij vertrek dienen de puien en deuren gesloten te worden. Let ook s’ 

avonds goed op dat de deuren en ramen gesloten zijn.  
 
- Na 22.00 uur is er geen bovenmatig geluid of gebruik van de microfoon 

meer toegestaan i.v.m. onze andere gasten.  
 
- Versiering mag in overleg aangebracht worden. Het is echter wel de 

bedoeling dat alles nadien weer netjes verwijderd en opgeruimd wordt. 
 
- De ruimte dient bezemschoon opgeleverd te worden.  
 
- Kinderen mogen niet spelen met de nooduitgangsdeur. Dit is géén 

reguliere uitgang en deze dient dus ook niet als zodanig gebruikt te 
worden.  

 
 - Kinderen mogen buiten spelen. Dit is echter op eigen verantwoording. 

Let op met het verkeer op de parkeerplaats!  
 
 

LET op! Houd u aan de huisregels! 
Indien de Event Loft niet als boven omschreven achter gelaten wordt 
en de inventaris niet schoon in de kasten staat worden er extra 
kosten in rekening gebracht! 

 


