Beste gasten van d’Ouffenhoff.
Graag heten wij jullie welkom op deze bijzondere
bestemming!
Wij wensen jullie een fijn verblijf toe en hopen dat jullie
genieten van al het moois dat deze prachtige omgeving te
bieden heeft.
Wij willen jullie verzoeken om:

Parkeren
Auto’s parkeren op de parkeerplaatsen. Geen auto’s op de
binnenplaats laten staan. Indien je niet in de
Kasteelboerderij verblijft daar niet parkeren. S.v.p.
stapvoets rijden i.v.m. spelende kinderen.

Netwerk  toegangscode
Douffenhoff new  Douffenhoff

Stofzuigen
In jullie accommodatie staat een stofzuiger of je kunt
de gezamenlijke stofzuiger pakken in de wasruimte.

Voetballen en balsporten op het binnenhof
Voetballen is niet toegestaan op de binnenplaats, jullie
kunnen hiervoor het speelpark gebruiken.

Kinderspeelgoed op het terrein
Skelter en kinderfietsjes na gebruik door de kinderen
terug te laten plaatsen onder het afdak.

Afval
Afval scheiden: papier en karton (klein maken)/ glas/
algemeen afval. Alle containers staan onder het afdak
naast de fietsenstalling.

Velux ramen
Bij regen alle Velux ramen sluiten en Fatboy hangmat in
de trapkast opruimen.
Velux ramen sluiten als jullie niet in de woning zijn.

Rust na 23.00u
Na 23.00u verzoeken wij jullie op de terrassen om
rekening te houden met de gasten van de andere
accommodaties. Geluid reikt ver zeker wanneer je met
een groep bent.

Meubels verplaatsen
Geen meubels of (kinder) bedden verplaatsen, e.e.a. in
overleg met d’Ouffenhoff, in verband met schade aan
muren/ stopcontacten.

Oven
De oven bij vertrek s.v.p. schoon achterlaten. Extra
schoonmaakkosten door een aangekoekte oven
worden in rekening gebracht. Ovenpapier is aanwezig

Afwas
Bij vertrek de vaat schoon en opgeruimd achterlaten.
De kosten van het opruimen van een volle vaatwasser
of vuile afwas worden in rekening gebracht.

Honden
Honden verplicht aanlijnen op het terrein. Uitlaten
buiten het terrein van d’Ouffenhoff.
Honden mogen enkel alleen worden achtergelaten in
de accommodaties indien zij in een bench verblijven.
Zorgdragen bij vertrek dat de haren opgezogen zijn.

Kleding wassen en drogen
Tussen cottage 4 en 5 is de wasruimte, deze is te
openen met jullie huissleutel. Gratis gebruik van
wasmachine, droger en vriezer

Roken
Roken in de accommodaties is verboden.

Mobiele openhaardjes
Onder het afdak staan mobiele openhaardjes. Als je
stookt afstand houden van gebouwen en
groenvoorzieningen. Na gebruik af laten koelen en
schoon terugzetten onder het afdak.

Fietsen
Fietsen kun je stallen in de fietsenstalling onder het
afdak. De houten deur kun je openen met een van de
sleutels aan de klos met huissleutels.
Hier vind je ook een stopcontact voor het opladen van
elektrische fietsen.
Huurfietsen te allen tijde stallen in de opslag.

Boodschappen
Aldi
Diepenbroeklaan 1-3, 5991 PT Baarlo
Openingstijden:
Ma Vr 08.00- 21.00
Za 08.00-21.00
Zo 11.00-17.00
Coöp Baarlo
Grote straat 11, 5991 AV Baarlo
Openingstijden:
Ma Vr 08.00-20.00
Ma Vr 08.00-20.00
Za 08.00-19.00
Zo 11.00-17.00
Bakkerij Fleuren
Maasstraat 2, 5991 BG Baarlo
Openingstijden:
Di Vr 08.30-16.00
Za 08.00-16.00

Geldautomaat
Rabobank Napoleonsbaan Zuid 1 Baarlo

BBQ’en op d’Ouffenhoff
Van dinsdag tot en met zaterdag kun je compleet
verzorgde BBQ’s met een gas BBQ bestellen bij:
De Meatshop in Baarlo.
0031 (0)77 477 39 74
0031 (0)6 291 460 46
http://www.meatshop.nl

Verwarming
Indien gewenst de thermostaat instellen op maximaal
21 graden, verder niet aankomen.
De cottages worden verwarmd door middel van
vloerverwarming. Als de betonnen vloer eenmaal warm

is blijft deze lange tijd de opgenomen warmte
uitstralen.
De Kasteel boerderij wordt verwarmd door middel van
een cv-installatie aangestuurd door een
buitentemperatuur voeler. Je regelt de temperatuur in
de vertrekken met de thermostaatkraan op de radiator.
Stand 3 = 21 graden.

Openhaard in de Grote Berckt.
De openhaard moet je stoken met de ruit gesloten.
Deze ruit kun je met de losse metalen handels die naast
de haard liggen omhoog en omlaag bewegen. Plaats
het metalen handeltje aan de rechter onder zijde van
de ruit. Je kunt deze nu omhoog en omlaag bewegen.
Hout ligt in het verwarmingshok. Gebruik is tegen
betaling, het tarief staat op een A4 geplaatst op de
blauwe boiler in het hok. Laat ons s.v.p. bij vertrek
weten hoeveel dozen hout jullie verbruikt hebben.

Belangrijke telefoonnummers
Noodnummer algemeen 112
Huisartsenpraktijk Baarlo
Kwisbeeklaan 3 Baarlo
077 477 723 20
Spoedlijn van maandag tot vrijdag 08.00 – 17.00
077 477 723 20
Ziekenhuis Vie Curi
Tegelseweg 210 Venlo
077 320 55 55
Tandartsenpraktijk Boumen Baarlo
077 477 26 62

