
 Gouden Regels    

Huisregels: 

In elke woning gelden huisregels, bij het betrekken van de woning ga je akkoord met de daar geldende 
huisregels. Hou je dan ook aan deze regels: 

 Het roken van wiet, marihuana of ander soort drugs gebruik, in of om het huis is ten strengste 
verboden. Hier staat een direct vertrek uit de woning op!! 

 Het roken van sigaretten, sigaren of pijp in het huis, is ten strengste verboden, ook hiervoor 
geldt dat je direct uit de woning wordt gezet 

 Nachtstilte vanaf 22.00 uur tot 06.00 uur 
 Opruimen is verplicht 
 Schoonmaken is verplicht 
 Harde muziek luisteren, zodat andere bewoners of buurtbewoners daar last van hebben, is 

verboden 

Respecteer je medebewoners en vooral de buurtbewoners 
 

Schoonmaken: 

Alle bewoners zijn verantwoordelijk voor het schoon en netjes houden van het huis/kamer. Als er bij 
controles blijkt dat er niet is schoongemaakt, dan wordt er een schoonmaakwaarschuwing achtergelaten , 
waarna een her-controle volgt. Als bij de her-controle blijkt dat er niet wordt schoongemaakt dan wordt 
er een schoonmaakteam naar de woning/kamer gestuurd. De kosten moeten door alle bewoners worden 
betaald en wordt bij de eerstvolgende verloning ingehouden. 

 

Rookmelder: 

Het is ten strengste verboden om batterijen uit de rookmelders te halen. Ook is het ten strengste 
verboden om rookmelders af te dekken c.q. te demonteren van plafond en/of muur. 
Dit in verband met de brandveiligheid in en om de woning, dus voor jullie eigen veiligheid. 
 
Bij het signaleren van bovenstaande, staat hier een boete op van €50,- 

Bij een defect aan de rookmelder meld je dit direct bij jouw coördinator bij Werk & IK of bij de beheerder 
of eigenaar van de woning.  

 

Bedlinnen: 
Bedlinnen ben je als bewoner verplicht te gebruiken. Heb je het niet, dan kan je het in de winkel kopen. 
Als bij controle blijkt dat er geen bedlinnen wordt gebruikt, dan wordt er een formulier achtergelaten met 
een waarschuwing. Als bij een volgende controle blijkt dat bedlinnen nog steeds niet gebruikt wordt, dan 
wordt een set bedlinnen (kussensloop, matrasovertrek en dekbedovertrek) achtergelaten en wordt een 
bedrag van € 50,- bij de eerstvolgende verloning ingehouden. 
Waarom bedlinnen? Dit om schade aan matras, kussen en dekbed te voorkomen. 
 
 



Sleutels: 

Sleutels worden in bruikleen gegeven, hier teken je een sleutelverklaring voor. Als blijkt dat je de sleutel 
kwijt bent of bij een check-out niet kan overhandigen, dan kost je dat €50,- 

 

Problemen/Defecten: 

Bij defecten aan apparaten of problemen in en om het huis neem je als bewoner contact op met de 
huisbaas en/of jouw coördinator bij Werk & IK. 

 

Exit: 

Wanneer je vertrekt uit een woning, dan neem  je al je persoonlijke spullen mee uit je kamer/woning, ook 
laat je de kamer schoon en netjes achter voor de volgende bewoner. 

Gebeurt dit niet, dan rekenen we hiervoor schoonmaakkosten. Die worden verrekend bij de 
eerstvolgende verloning. Ook lever je de sleutel(s) in die je in je bezit hebt van de kamer/woning. (zie 
sleutels) 

 

Wificode: 

In elke woning is Wifi aanwezig. Hier mag je gebruik van maken. 
Vraag aan je medebewoner de codes of als je een nieuwe woning betrekt vraag je dit na bij jouw 
coördinator. 
 
Muziek: 
 
Muziek maken en/of luisteren mag, maar doe dat zodanig dat andere bewoners of de buurtbewoners hier 
geen last van hebben. 
  
Roompot/Corendon: 
 
In vakantiepark van Roompot te Volendam en het Corendon Hotel in Badhoevedorp, gelden de hierboven 
beschreven regels, maar OOK de regels die van toepassing zijn van Roompot / Corendon zelf. Houd je 
daarom ook strikt aan die regels. 
 

 

 

 

Bij het constateren dat je je NIET houdt aan de regels, zullen wij 
genoodzaakt zijn om passende maatregelen te treffen 
    


