Welkom op domein Roosendael
Om jullie verblijf zo vlot mogelijk te laten verlopen, zetten we hier nog even de belangrijke punten op een rijtje die voor alle gasten van domein Roosendael gelden.

Bij aankomst:
 Verkeersluw domein: U kunt het domein oprijden maar dit enkel voor transport van personen die minder goed te been zijn of voor laden en lossen (max 1 uur).
Daarna moeten alle wagens op de parking vooraan het domein geplaatst worden.
 Deelnemerslijst: Conform het politiereglement worden van alle gasten de nodige gegevens genoteerd. Groepen dienen vóór de eerste overnachting een
deelnemerslijst (naam, adres…) aan de dienstverantwoordelijke te overhandigen.
 Opmerkingen over de netheid, een tekort of een defect dien je de dag van aankomst te melden (binnen de 2 uur na aankomst en voor 20 uur)
Dit kan telefonisch of buiten de diensturen via het formulier op www.roosendael.be/opmerkingen
De permanentie kan je bereiken via het nr. 30 op de vaste telefoons in de gebouwen of de praatpaal aan het onthaal.
Na 22 u wordt enkel nog ingegaan op dringende oproepen.
Bij het vertrek:
Voor alle gasten:
Slaapkamers
 De slaapkamers worden vóór 10 uur leeggemaakt en opgeruimd.
 Op elk bed hoort een kussen en een netjes opgevouwen deken.
 Vuilnisbakjes worden leeggemaakt.
 Kamers, gangen en trap geveegd.
Benedenverdieping:
 Stoelen worden op de tafels geschikt. (schikking hangt uit op prikbord).
 De vuilnisbakken worden leeggemaakt en de ruimte geveegd.
 Vergeet de afwas van de bar niet!
Poetsgerief vind je in het bezemlokaal
Extra in zelfkook:
 Gedweild + sanitair gereinigd, tenzij op voorhand doorgegeven dat dit door Roosendael moet gebeuren (extra kosten!)
Nazicht:
 Na jullie vertrek wordt het volledige gebouw nagekeken door een medewerker van Roosendael. Op basis van hun verslag worden er al dan niet extra kosten
aangerekend voor poets, defecten,….
 Drank verbruikt? Vergeet de barrekening niet

We wensen je een aangenaam verblijf toe!
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U logeert hier:

Afvalcontainers – Sorteren AUB
PMD
Papier & Karton
Restafval
Glas

Parking

Onthaal

