REGLEMENT vereniging eigenaren Wijk de Brabander 152-202 Cadzand
Algemeen
• De accomodaties (speelveld, zwembad, tennisbaan, kinderspeeltuin) zijn uitsluitend
toegankelijk voor bewoners, huurders en (in beperkte mate) gasten.
• Er dient op gepaste wijze gebruik te worden gemaakt van de accomodaties, met
respect voor gezamenlijk en particulier eigendom, met aandacht voor privacy.
• Het is verboden schade aan te brengen aan gezamenlijk en particulier eigendom of
over de hekken te klimmen.
• Het gebruik maken van de accomodaties is voor eigen risico. Er is geen toezicht;
ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen, huurders voor hun gasten.
• De eigenaren vormen het bevoegd gezag op het binnenterrein.
Het binnenterrein
• Honden zijn niet toegestaan; honden dienen aan een korte lijn bij de woning op het
terras gehouden te worden; honden worden niet op het binnenterrein uitgelaten.
• Balspelen zijn slechts toegestaan voorzover dit geen overlast geeft op de terrassen.
• Barbecue is slechts toegestaan voorzover dit geen overlast veroorzaakt.
• Muziek is alleen in beperkte mate toegestaan, als dit geen overlast geeft volgens de
hiervoor algemeen geldende regels.
• Na 22.30 u geldt op het binnenterrein en op de terrassen avondrust.
• Het is niet toegestaan tenten (van elke omvang) op het binnenterrein te plaatsen of
op het binnenterrein te overnachten.
• Het drogen van de was mag slechts gebeuren met behulp van een droogrekje op het
terras; het aanbrengen van waslijnen is verboden.
Het zwembad
• Zwemmen is toegestaan van 07.00 tot 22.30u.
• Het zwembad is toegangelijk met een in iedere woning aanwezige sleutel; het
toegangshek dient gesloten te blijven ter bescherming van kleine kinderen.
• De zwemmer maakt, alvorens zich in het zwembad te begeven, gebruik van de
douche; er wordt op hygiënische wijze gebruik gemaakt van het zwembad.
• Duiken in het bad is verboden.
• Het gebruik van plastic boten,banden,speelgoed, (van elke omvang) is niet
toegestaan.
De tennisbaan
• Tennissen is toegestaan van 07.00 tot 22.30u.
• Het is verboden de tennisbaan te gebruiken anders dan voor het tennisspel.
• Kinderen onder de 6 jaar uitsluitend toegang onder geleide.
• Betreden van de tennisbaan is slechts toegestaan met tennisschoenen.
• Reserveren is alleen vanaf 07.00u en voor de dag zelf mogelijk. Reserveren is slechts
toegestaan voor een speelperiode van een half uur.
• Het is toegestaan om indien de speelperiode verstreken is, opnieuw voor een
speelperiode te reserveren, maar uitsluitend voor de dag zelf.
• Reserveren is alleen mogelijk met behulp van een in iedere woning aanwezige tennislabel (de klos), die aan het bord bij de tennisbaan bevestigd moet worden. Elk
vakantieverblijf bezit één tennis-label met huisnummer. Slechts het tennis-label met
het huisnummer dat u bewoont mag worden gebruikt.
• Na de speelperiode wordt u verzocht het tennis-label van het bord te halen en in uw
woning terug te hangen.

