LEEFREGELS MASSEMBRE
Gelieve alle soorten spel materiaal (dekens, hamers, tangen, scharen, …) en
gebruiksmateriaal (tassen, borden, bestek, glazen, potten, …) zelf mee te
brengen. Om redenen van hygiëne en duurzaamheid wordt dit niet uit het
restaurant of elders meegenomen.
Lakens worden -om hygiënische redenen- altijd door het centrum geleverd en
zijn in de prijs begrepen. Gebruik ook bij slaapzakken een onderlaken en
sloop!
1. Aankomst:
Meld je bij aankomst bij de receptie.
Overhandig onmiddellijk de laatste cijfers i.v.m. deelnemers, diëten,
vegetariërs, halal.
U krijgt er de sleutels van je gebouw.
Doorloop je logementgebouw en tel de drank na. Indien u schade vaststelt,
meld dat onmiddellijk bij de receptie.
2. Tijdens je verblijf:
Dagelijks zal iemand van Massembre een ronde doen om te kijken of de
hiernavolgende leefregels gevolgd worden.
Het is verboden te kleven, te duimspijkeren, te nagelen, … op alle
geschilderde ondergrond ! In de werkruimte zijn prikborden voorzien. Op
glas kan je wel iets kleven. Gebruik ENKEL crèpe kleefband!
Bedden mogen in geen geval door de groep verplaatst worden.
Leg niet-gebruikte dekens a.u.b. op de kasten. Dekens
spelmateriaal; zij worden dus zeker nooit buiten gebruikt.
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Vraag steeds raad via de receptie bij elk probleem; het wordt onmiddellijk
opgelost!
3. Brandveiligheid:
In de hall van het gebouw hangt een alarmcentrale. Als het alarm “zacht”
afgaat, kan U daar aflezen in welke kamer het alarm afging. U kan dan zelf al
eerst controleren.
Massembre wordt bij de minste rookontwikkeling via
oproepsysteem verwittigd. Drie minuten later gaat de sirene af.
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Gelieve in dat geval het gebouw te ontruimen, je deelnemers te tellen en je
naar de feestzaal te begeven.
Misbruik (roken, venstertje inslaan, brandblusser leegspuiten,
rookdetector losvijzen, …) wordt aangerekend (minimum 25,00 €).
4. Onderhoud tijdens je verblijf:
Besteed elke dag ’s morgens 15 minuten aan het opruimen van de kamers,
het leegmaken van de vuilbakjes, het vegen van de kamers en de gangen, …
Verlucht alle dagen de kamers!
Elke dag worden de
Massembre gepoetst.
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De lavabo’s worden op woensdag gepoetst, gelieve deze vrij te maken.
5. Vuilniszakken:
Elke dag ledig je de vuilbakjes in vuilzakken. Sluit ze steeds af en zet ze voor
het ontbijt (niet 's avonds) naast de weg (niet naast het gebouw) waar het
onderhoud ze dagelijks ophaalt.

Tetrabrikjes horen (platgetrapt) in een aparte vuilniszak. Etensresten nooit in vuilzakken steken,
maar afgeven bij het restaurant. Maar dan enkel eten (geen plastic, papier of wat dan ook
ertussen!). Sorteer ook papier en karton (openplooien) en glas (uitgespoeld).
6. Uitlenen :
Wàt je ook nodig hebt, vraag het aan de receptie. Lever het na gebruik terug in.
7. Domein:
Neem steeds een plastic zak mee om vuil in weg te bergen en om vuil (evt. van anderen) of resten
(touw, briefjes, ballonnen, …) op te rapen.
Speel enkel op de plaatsen aangeduid op het plan Massembre. Als je hutten bouwt, dammen aanlegt
of wat dan ook construeert, gelieve dat ook telkens af te breken!
Ga nooit met vuile schoenen in je gebouw!
Voor 8 uur en na 22 uur is het buiten stil.
8. Er gaat iets stuk:
Meld dit onmiddellijk aan de receptie. Massembre herstelt dit zo snel mogelijk.
9. Drank:
Aanvoer van eigen drank is verboden.
Bestel tijdig –en niet meer dan nodig- drank (zie lijst); het wordt in je gebouw geleverd. Wat niet
gebruikt werd, wordt teruggenomen.
Indien de groep toch drank meebrengt, zal Massembre een ‘stoprecht’ aanrekenen. .
10. Restaurant:
Laat de kinderen/monitoren in je eigen gebouw naar het toilet gaan alvorens naar het restaurant
te gaan.
Doe slijkschoenen uit in de hall en ga op je sokken naar het restaurant (of ga eerst in je gebouw
anderen schoenen aantrekken).
De uren van de maaltijden worden je bij aankomst medegedeeld.
Geef de kinderen een vaste plaats.
Het restaurant is een self service.
11. Op tocht:
Sluit de voordeur bij vertrek en zet de ramen op kipstand om te verluchten.
Laat nooit waardevolle dingen in je kamer liggen (GSM, geld, …).
12. Vertrek :
Je kan kiezen om niet te poetsen. Verwittig bij het begin van je verblijf de receptie.
Het kost je dan € 70,00 per vleugel van je logementgebouw.
Voor 09.00 u ontruim je de kamers: vuilbakjes leeg, dekens netjes geplooid op het bed,
de rode of witte lakens aftrekken en voor de deur leggen,(nooit de bruine lakens aftrekken!),
één hoofdkussen per bed, alles vegen, verloren voorwerpen uit de kamers…
Ontruim de zalen net voor je vertrek. Zet de afgesloten vuilzakken naast de weg.
Vraag iemand van de receptie om samen je gebouw af te sluiten nadat je alles samen gecontroleerd
hebt op schade, enzovoort.
11. Weetjes :
Laat je auto’s a.u.b. op de parking staan; het vermijdt schade en de mogelijkheid dat je om de
haverklap in je auto springt. Denk ook aan de veiligheid van de kinderen.
De receptie is geopend tussen 09.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 18.00 uur.
Aan de deur van de receptie vind je het telefoonnummer van de nachtwaker van dienst.
Elke dag om 10.30 uur worden de everzwijnen en herten in het dierenpark gevoederd.
Voor de aankoop van souvenirs of een cadeautje kan je afspreken op de receptie.
Er staat een drank-, een yoghourt- en snoepautomaat ter beschikking bij de bar.
Kampvuur kan enkel op aanvraag. De beslissing om het al dan niet toe te staan wordt enkel
door de directeur genomen.

