Hartelijk welkom in de Tukhut !!!
Om het verblijf voor jou en alle andere gasten zo prettig mogelijk te laten verlopen hebben we
een aantal huisregels opgesteld. We vragen daarom graag je aandacht voor de volgende richtlijnen.
1
De Tukhut wordt volledig door vrijwilligers gerund, gastvrijheid staat bij ons voorop.
Voel je vrij om vragen te stellen of je feedback te geven.
2
In het gehele gebouw geldt een rookverbod. Voor ieders veiligheid is de Tukhut voorzien
van een zeer gevoelig branddetectiesysteem. Dus als je toch wilt roken, doe dat dan even buiten.
3
We hebben een leuke bar met lekkere Belgische Bieren, mooie wijnen en diverse frisdranken.
Uit de baropbrengst onderhouden we de Tukhut! Daarnaast is het, in het kader van de Belgische
wetgeving, niet toegestaan om in en rondom de Tukhut voor eigen gebruik meegebrachte
alcoholische dranken te consumeren.
4
Zou je tussen 23.00 en 07.30 uur rekening willen houden met andere gasten
die al of nog liggen te slapen?
Vanaf 24.00 uur geldt voor iedereen algehele Huttenrust.
5






Als Tukhut-gas kun je beschikken over alles wat je in onze keuken aantreft. Zou je daarnaast:
Je kookplek na gebruik weer schoon willen achterlaten?
Alles wat je hebt gebruikt, direct willen afwassen en weer terugzetten waar je het hebt gevonden?
De plaats in de gemeenschappelijke ruimte waar je hebt gegeten, weer schoon willen achterlaten?
Al je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken willen deponeren?
Alle overgebleven etenswaren die je hebt meegebracht, weer terug naar huis willen meenemen?

6
Een ongelukje is niet erg, wil je het echter wèl even doorgeven aan de Tukhut patron?
Dan kunnen we daarop actie ondernemen.
7
Corvee hebben we niet meer. Maar zou je vooral jouw slaapkamer netjes willen achterlaten
en even je bedbak willen stofzuigen voor je vertrekt?
8
Tijdens je verblijf in de Tukhut, bieden we gratis internet. Wil je, bij gebruik ervan,
ervoor zorgen dat je daarmee de andere gasten niet onnodig stoort?
9
Wil je de voordeur zoveel mogelijk achter je sluiten? Zo zijn jouw waardevolle spullen
en die van de andere gasten veilig opgeborgen.
10
Een van de kernwaarden van de NKBV is duurzaamheid. Wil je hiermee rekening houden als
je gebruik maakt van de faciliteiten van de Hut (en dus bijv. deuren sluiten, lichten uitdoen, etc.)?
11
Probeer tijdens je verblijf in de Tukhut, in samenspel met alle andere gasten,
het verblijf voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.
12.
Overige:
-- Met name voor grotere groepen kunnen aanvullende restricties gelden.
-- Eventuele aanvullende instructies en aanwijzingen van de dienstdoend Tukhut patron,
dienen te allen tijde worden opgevolgd
Bedankt voor je medewerking !!!
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