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Graag vragen we uw aandacht en medewerking voor het volgende: 

 

Afval: Probeer uw afval te beperken. U kunt uw afval kwijt in de container naast de hoofdingang. 
Alcohol: Er vindt in en rond het gebouw uitsluitend beperkt alcoholgebruik plaats. 
Ter beoordeling van de beheerder wordt bij overmatig alcoholgebruik het verblijf van onze gasten direct afgebroken, 
zonder enige restitutie of tegemoetkoming van de huur of andere kosten die als gevolg hiervan door onze gasten  
gemaakt moet worden. 
Autoverkeer: Autoverkeer van en naar de accommodatie wordt tussen 23.30 en 7.00 uur tot het uiterste beperkt. 
Ballen: In en rond het gebouw zijn (voet)ballen niet toegestaan.  
Beddengoed, theedoeken & toiletpapier: Gasten dienen zelf te zorgen voor de benodigde dekens, (hoes)lakens (ook bij 
gebruik van slaapzakken), kussenslopen, theedoeken, toiletpapier e.d. 
Boten: Het is niet toegestaan gebruik te maken van de aan de steiger gelegen boten van Watersnip Natuuractiviteiten of 
hierin te gaan zitten. 
Elektra, gas, licht & water: Zuinig met energie, goed voor het milieu. Kosten voor elektra, gas, licht en water zijn bij 
normaal gebruik inbegrepen.  
Frituren: Op last van de brandweer is het niet toegestaan te frituren. 
Fuikenstokken: In de Reeuwijkse Plassen bevinden zich stokken waar fuiken aan zitten. Houd bij varen en zwemmen 
ruim afstand. Onverhoopte schade dient dezelfde dag bij de beheerder gemeld en zo nodig vergoed te worden. 
Geluid: De Rokende Turf is gelegen in een zogenaamd stiltegebied. Gasten spannen zich dan ook in géén geluidsoverlast 
te veroorzaken voor de omwonenden. Het geluid draagt vaak verder dan u denkt, zeker over water. Na 23.00 uur is er 
buiten geen geluid meer te horen. 
Huisdieren: Huisdieren worden niet toegelaten.  
Kampvuur: Alleen na toestemming van de beheerder. 
Licht- en geluidverstoring: Bij uw eventuele (avond)wandeling dient u geen verstoring te veroorzaken voor  
omwonenden en natuur. Bij voorkeur uw groep binnen informeren en via het terras aan de plaszijde het gebouw  
verlaten. Het gebruik van zaklampen dient in het broedseizoen (van 15 maart t/m 15 juli) tot een minimum te worden 
beperkt. 
Muziek: Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de aanwezige geluidsinstallatie. Het meebrengen en gebruiken van 
radio’s, muziekinstallaties, versterkers, live-muziek e.d. is niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Na 
23.00 uur is er buiten geen muziek of geluid meer te horen.  
Parkeren: Voor het gebouw is een privéparkeerterrein, welke u kunt gebruiken. Deze parkeerruimte wordt, als er ruimte 
is, op zondagochtend tussen 9.30 en 11.45 uur ook gebruikt door kerkgangers en op andere tijdstippen  
eventueel door andere gebruikers van het gebouw.  
Prikbord: Op aanvraag is er een (gratis) prikbord beschikbaar. Het is niet toegestaan om deuren en muren te  
beplakken. 
Roken: In de accommodatie mag niet worden gerookt op last van de brandweer. 
Samenwerking: We spannen ons in uw verblijf tot een succes te maken. We verwachten van u dezelfde inzet. Bij  
gebrekkige samenwerking of niet naleving van de regels, behouden we ons het recht voor het verblijf van onze  
gasten te verkorten. 
Schade: Eventueel gemaakte schade aan het gebouw, de inboedel of de boten wordt verrekend met de borgsom of 
achteraf gefactureerd. 
Schoonmaakmiddelen & vuilniszakken: Gasten dienen zelf te zorgen voor de benodigde schoonmaakmiddelen (o.a. 
spons, zeem, doekjes, schuursponsje, allesreiniger, dweil) en vuilniszakken. 
Schoonmaken: Alle gebruikte ruimten, waaronder sanitair, terras, gebruikt vaatwerk en apparaten dienen schoon te 
worden opgeleverd. Indien de gebruikte ruimten niet schoon zijn achtergelaten, zullen de schoonmaakkosten in  
rekening worden gebracht. Kartonnen dozen, glas e.d. dient u zelf mee te nemen aan het eind van uw verblijf. 
Sleutel: In overleg wordt een afspraak gemaakt wanneer u de sleutel kunt ophalen / inleveren. Voor verblijf in het  
weekend geldt over het algemeen dat deze op vrijdag om 16.30 uur kan worden opgehaald in De Rokende Turf. Bij 
vertrek dient u het gebouw af te sluiten en de sleutel in de brievenbus naast de hoofdingang te deponeren. 
Steiger: Watersnip Natuuractiviteiten behoudt zich het recht voor gebruik te maken van de steiger. De inbreuk op uw 
privacy zal zo kort mogelijk worden gehouden. 
Telefoon: De aanwezige telefoon is bedoeld in geval van nood. Deze kunt u vinden in het kastje bij de garderobe. Mocht 
u om andere redenen toch gebruik maken van deze telefoon, dan bedragen de kosten € 0,50 p.m. in Nederland en €2,- 
p.m. voor bellen naar het buitenland. Uiterlijk twee maanden na dato ontvangt u een factuur voor de gebelde minuten, 
welke binnen twee weken dient te worden voldaan. 
Zwemmen en / of varen: Indien u gaat zwemmen of varen, denk dan aan de rust op het water die alle watersporters 
respecteren, zodat een ieder kan genieten.  
 

Kijk voor meer informatie op www.watersnip.info 

 HUISHOUDELIJK REGLEMENT WATERSNIP ACCOMMODATIE DE ROKENDE TURF 

Groepsaccommodatie  
”De Rokende Turf”  

 

overnachten aan de Reeuwijkse plassen 



Prijzen zijn inclusief BTW prijswijzingen voorbehouden december 2012 

 

Prijzen groepsaccommodatie “De Rokende Turf” max. 44 personen 

 Periode *Weekend *Lang weekend *Midweek *Week 

 Laagseizoen 
 Dec/Jan/Feb 

      € 850,00-       € 960,00-      € 740,00- € 1.590,00- 

 Middenseizoen 
 Mrt/Jul/Nov 

€ 1.095,00- € 1.200,00- € 870,00- € 1.970,00- 

 Hoogseizoen 
 Apr/Mei/Jun/Aug/ 
 Sep/Okt 

€ 1.200,00- € 1.300,00- € 975,00- € 2.175,00- 

 Specificatie  

 
* Weekend:     vr 17.00 uur tot zo 17.00 uur 
* Lang weekend:     vr 17.00 uur tot ma 09.00 uur 
* Midweek:      ma 17.00 uur tot vr 09.00 uur 
* Week:      vr vanaf 13.00 uur t/m vr 09.00 uur 
                            ma vanaf 13.00 uur t/m ma 09.00 uur  

  
 Huur grote zaal met keuken en terras voor recepties e.d. (excl. overnachting) 
 N.B. Geen feesten met harde muziek  
 N.B. alleen te boeken op maandag t/m donderdag in hoog- en middenseizoen 
 in het laagseizoen in overleg ook in het weekend te boeken  
  

 *Basisprijs vanaf 3 uur: € 125,00 (incl. reserveringskosten en BTW) 
 o.b.v. zelfverzorging en zelf schoonmaken en borg  

 
Basisprijs:  
€ 125,00* 

 
€ 40,00 p/u  
voor extra uren 
        

          - 

 Feestdagen   Prijs  Huurperiode  Data 

 Pasen 2013 € 1.445,00- vr 09.00 uur tot ma 17.00 uur  29 maart- 
1 april- 

 Hemelvaart 2013 € 1.445,00- do 09.00 uur tot zo 17.00 uur 9-12 mei- 

 Pinksteren 2013 € 1.345,00- vr 17.00 uur tot ma 17.00 uur 17-20 mei- 

 Kerst 2013 op aanvraag- data  en tijden in overleg 23-27-  
december- 

 Oud en nieuw         
l2013/2014 

op aanvraag- data  en tijden in overleg 31 december-- 
2 januari- 

  

 Schoonmaakkosten  Zelf  Energie Inclusief- 

 Kinderkorting  Nee  Huisdieren Nee-  

 Toeristen 
 belasting  

 € 0,95 p.p.  
 per nacht 

 Reserverings– en  
 administratiekosten 

€ 35,00-- 

 Borg  € 400,00 

 Bijzonderheden  Het verblijf in de accommodatie is op basis van zelfverzorging 
 U dient de accommodatie zelf schoon te maken 

 Huur grote zaal 

 
De sfeervolle groepsaccommodatie ‘De Rokende Turf’ ligt direct aan de 
Reeuwijkse Plas met een prachtig uitzicht. De 44 overnachtingplaatsen 
maken het gebouw zeer geschikt voor een meerdaags verblijf met uw   
familie of vereniging. 
 
De groepsaccommodatie bestaat uit: 
• een grote zaal met tafels en stoelen 
• een garderobe  
• een ruime keuken 
• terras aan het water 
• 2 slaapruimten met stapelbedden (22 en 22 personen) 
• 3 toiletten 
• 4 douches 
 
In de keuken staan  
• 3 koelkasten met vriesvak  
• 4 pitsgasfornuis  
• 3 losse grote gaspitten  
• magnetron 
• serviesgoed en bestek voor 44 personen 
 
Op het terras staan in het lente- en zomerseizoen tuintafels en tuinstoelen. 
Tip:  
maak uw verblijf in de Rokende Turf extra feestelijk met een van de activi-
teiten uit onze folder ‘Watersnip buitenactiviteiten in het Groene Hart’. 

 Algemene informatie 


