Algemene voorwaarden
voor het gebruik van recreatieve clubs en de club kamer geldig van 01.01.2012
Eerste Het recreatiecentrum en club kamer worden geboekt op de dag om 12.00 uur tot de volgende
dag
11.00 klok. Andere keren kan worden geregeld op basis van beschikbaarheid.
Met een gebruik van meer dan 24 uur tot 48 uur extra's voor een bedrag van 10,00 € voor de
Leisure centrum en 30,00 € berekend voor de club kamer. Met een verbruik van meer dan 48 uur
Twee dagen van gebruik wordt berekend. Als de belangrijke kwestie, de totale prijs die een
Borg voor het recreatiecentrum in het bedrag van 20,00 € en voor de Clubroom in het bedrag van
50,00 € voor
te betalen die betaald wordt opnieuw op belangrijke return. Een annulering van de reservering
vragen wij schriftelijk. Als u annuleren tot een maand voor de Nutzungstag betaling, zal onthouden
van een bedrag van 10,00 € terugbetaald, waarna reserveringskosten in het bedrag van de borg
(20,00 € vrijetijdscentrum, club kamer € 50,00) zal verschuldigd zijn.
Tweede Het contract vermeld in de huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van het
pand.
Deze context, het vrijetijdscentrum, een maximum van 30 mensen en de club kamer van een maximum van 60 personen. De huurder is verantwoordelijk voor de ruimte en inventaris. Apparatuur
mag niet worden verwijderd of gebracht in de openbaarheid. Overnachten op het terrein is niet
toegestaan.
Derde Het pand zal worden overgedragen aan de afgesproken tijden door leden van de oude meercamping-burg Pahna en goedgekeurd. De gereinigde voorwerpen bevinden zich in de overdracht
en de opslag in de kasten. De vaatwasser, dan kunt u verwijderen. De kamers zijn schoon geveegd, de meubels en servies, geef terug gevonden. Garbage en recyclebare materialen, vragen wij
om volledig te ontruimen. Voor de noodzakelijke rework van de behouden aanbetaling vereist een
schoonmaakkosten door de hoeveelheid werk, maar ten minste € 10,00 voor het recreatiecentrum
en 20,00 € voor de club kamer.
4e Het gebruik van de open haard in de club kamer en een houten mandje zijn opgenomen in de
huurprijs. De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de open haard. Het stroomverbruik wordt berekend overeenkomstig met een extra telling in de vrijetijdsbesteding
bestemmingen. (0,30 € per kWh) Het gebruik van mobiele gaskachels zijn niet toegestaan.
5e De gasten kunnen gebruik maken van de openbare toiletten op het toilet blok I en de sleutel tot de
toiletten van sanitair van het gebouw IV. Met het gebruik van recreatieve bestemmingen kan worden gebruikt met toetsen voor de kampeerders keuken afwas van het gebouw sanitair I.
6e De prijs is inclusief het gebruik is door een auto. Dit is na het laden en lossen op de terminal loop of
op de parkeerplaats vakantiekolonie remedie. Andere gasten kunnen parkeren in de beschikbaarheid van de auto gratis op de verschillende parkeerterreinen. Het verbod van 23.00 uur tot 07:00
is in acht worden genomen.
7de De barbecue op de binnenplaats aan de voorzijde van het clubhuis en recreatiecentrum is mogelijk door vooraf. Gelieve verlaten de resterende houtskool. Open vuur (Mutzbraten, speenvarken)
zijn niet mogelijk.
8e Het gebied en de camping de regels moeten worden nageleefd door alle gasten. De huurder
draagt de verantwoordelijkheid voor de gasten. Het personeel van het meer-side camping Altenburg Pahna rechtsmacht over het terrein. In het geval van ernstige en herhaalde schendingen van
de Gebruiksvoorwaarden en naar het gebied en de camping regels die het recht om openbare orde te handhaven en om schade, en de gasten te voorkomen dat het gebied van het meer-side
camping Altenburg Pahna verwijzen naar te hebben. Personeel officier van dienst van de marinekamp hebben het recht om het terrein te betreden tijdens de aanwervings-en controle.
10e In de gebouwen, is roken niet toegestaan.
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