FAQ Groepsverhuur
Inrichting

Wat moeten we zeker
zelf meenemen?





MFC ‘t Luukske

Wat is in de keuken
aanwezig?







Is er een vaatwasser?









Wat is er aan
koelkasten?
Mogen we zelf een
koelkasten of
diepvries meenemen.
Is er een diepvries?
Is er een gasstel?
Is er een
koffiezetapparaat?



Is er een oven
aanwezig
Mogen we zelf een
oven meenemen.



Is er een magnetron
aanwezig
Is er een friteuse
aanwezig?



Kunnen we gebruik
maken van de
sportzaal?
Is er WiFi















Slaapspullen want er zijn geen bedden;
Kookspullen want er zijn geen potten of
pannen;
Borden bestek, Kopjes, borden,
thermoskannen;
T-doeken, handdoeken en vaatdoeken;
WC-papier;
Vuilniszakken.
6 pits kookstel;
Grote koelkast (2.400 liter) & 2 kleine
koelkasten;
Korfvaatwasser met spoeltafel;
Oventje;
Diepvries;
Koffiezetapparaat (incl. filters);
Senseo;
Waterkoker.
Er is een professionele 2 minuten
korfvaatwasser. Deze wordt automatisch
gevuld met de juiste hoeveelheid
vaatwasmiddel & glansspoelmiddel.
Er is een grote (2.400 liter) koelkast en twee
kleine koelkasten,
Er is voldoende capaciteit aanwezig. Het zelf
meenemen van koelkasten en diepvriezen is
dan ook niet toegestaan.
Er is een kleine diepvries aanwezig,
Er is een professionele 6-pitter aanwezig
Er is een koffiezetapparaat (inclusief filters) en
een Senseo aanwezig.
Koffie (fijne maling) en / of Senseo cups zelf
meenemen.
Er is een kleine oven aanwezig.
I.v.m. de beschikbare capaciteit van ons
stroomnet is het zelf meenemen van een extra
oven niet toegestaan.
Er is geen magnetron aanwezig.
Er is geen friteuse aanwezig. Indien gewenst
dan deze zelf meenemen maar alleen een
enkelbaks frituurpan i.v.m. het maximaal aan
te sluiten vermogen in de keuken. De lokale
cafetaria (heeft een speciale aanbieding voor
groepen)
De sportzaal wordt niet standaard mee
verhuurd. Deze kan echter los worden
bijgeboekt.
Er is gratis WiFi beschikbaar in de hele
accommodatie.
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FAQ Groepsverhuur
Sanitair

Is er een
invalidetoilet?
Hoeveel douches zijn
er?



Er is een invalide toilet aanwezig.



Hoeveel wastafels zijn
er?



Er zijn twee kleedruimtes in de sportzaal met
elk 4 douches. (Totaal dus 8 douches). De
kleedruimtes en douches moeten na gebruik
leeg worden achtergelaten.
In elke kleedruimte bevindt zich een RVS
wasbak met 4 kranen. (Totaal dus 8
waspunten)
Op elke WC-unit bevinden zich ook 2
wastafels.
Heren WC – 1 gewone WC & 4 Urinoirs
Dames WC – 4 gewone WC’s
In elke kleedruimte is tevens één WC.



Buitenterrein

MFC ‘t Luukske

Hoeveel WC’s zijn er





Mogen we
zwembaden vullen?



Mogen we een
brandhaspel
gebruiken voor het
vullen van een
zwembad of een
buitenspel?
Mag er een kampvuur
worden gehouden?



Is er stookhout
aanwezig
Mogen we tenten
plaatsen rondom het
gebouw?
Is er een speelveld
aanwezig?
Is er een BBQ?










Er is een buitenkraan. Bij buitensporig
watergebruik b.v. wanneer zwembaden
worden gevuld worden de kosten hiervan
achteraf in rekening gebracht.
Het gebruik van brandhaspels is niet
toegestaan i.v.m. legionella. De brandhaspels
zijn verzegeld. Indien het zegel wordt
verbroken anders dan bij brand wordt € 50,=
in mindering gebracht op de borg.
Stoken in de aanwezig stookton in de
kampvuurkuil is toegestaan wanneer er geen
beperkingen (Code Oranje of Rood/Fase 2)
vanuit de brandweer zijn opgelegd. Zie voor
meer informatie het stookprotocol en de
website http://www.natuurbrandrisico.nl/
Er is geen stookhout aanwezig. Dit moet zelf
worden meegebracht.
Het plaatsen van tenten om hierin te
overnachten op het buitenterrein is niet
toegestaan.
Er is een speelveld naast de accommodatie
aanwezig.
Er is geen BBQ aanwezig. Deze mag wel zelf
worden meegebracht. Bij code rood mag geen
gebruik worden gemaakt van een buiten BBQ
i.v.m. natuurbrandrisico.
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FAQ Groepsverhuur
Schoonmaak

Algemeen

Binneninrichting

Voorzieningen in
de buurt

MFC ‘t Luukske

Zijn er
schoonmaakspullen?
Moeten we zelf
schoonmaken?



Mogen we
geluidsapparatuur
buiten gebruiken?
Mogen er huisdieren
mee?



Het gebruik van geluidsapparatuur en of
megafoons is buiten niet toegestaan.



Is er binnen een
geluidinstallatie



Moeten we afval
scheiden?



Is roken toegestaan?



We staan geen huisdieren toe in onze
accommodatie. Hulphonden zijn hierop een
uitzondering.
Er is een geluidinstallatie met de mogelijkheid
om hierop een iPod, PC of telefoon aan te
sluiten.
Er is een afvalcontainer aanwezig voor
restafval. Op 20 meter van het gebouw staat
een glasbak. Papier moet apart worden
verzameld.
Roken in de accommodatie is niet toegestaan.
Buiten mag wel worden gerookt.

Is er buitenmeubilair?



Is er een Televisie
aanwezig?
Zijn er
gezelschapsspelletjes
aanwezig?
Hoeveel tafels en
stoelen zijn er?





Er zijn 15 klaptafels (160 x 60) en 100 stoelen
aanwezig.

Is er een supermarkt
in de buurt?
Is er een snackbar in
de buurt?



Beschikken jullie over
wandel- of fietsroutes
in de buurt?
Is er een buiten
zwembad in de buurt?
Is er een
binnenzwembad in de
buurt?
Is er een speeltuin in
de buurt?
Is er een mogelijkheid
voor bosspelen?



Dichtstbijzijnde supermarkt is de Jumbo
Supermarkt in Wanssum op ca. 7 km.
In het dorp vindt je een cafetaria Het Centrum.
Deze heeft een speciale aanbieding voor
groepen.
We bieden vanuit onze kant geen wandel-,
fietsroutes of programma’s aan.












Er zijn bezems, dweilen, emmers en een
stofzuiger aanwezig.
De accommodatie moet na gebruik schoon
worden achtergelaten. Indien niet goed is
schoongemaakt wordt een bedrag op de borg
ingehouden.

Dit dient zelf te worden meegebracht. Het
binnen meubilair mag niet buiten gebruikt
worden. .
Er is geen televisie en ook geen
kabelaansluiting hiervoor aanwezig.
Er zijn geen gezelschapsspelletjes aanwezig.

Er is een buitenzwembad in Walbeck op ca. 15
km van het terrein.
Er is een binnenzwembad in Straelen op ca. 15
km van het terrein.
Net over de grens in Twisteden bevindt zich
Irrland.
Achter de accommodatie bevindt zich een
uitgestrekt bos met heuvels. Dit is bij uitstek
geschikt voor bosspelen. Respecteer wel de
natuur en ruim rommel achteraf op.
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Sportzaal

Wat is het
vloeroppervlak?
Wat is de hoogte van
de zaal?
Wat voor vloer lig er
in de zaal?

Is er een tribune?
Wat voor
sporttoestellen zijn er
zoal?

Kan de inventaris
gebruikt worden?
Wat voor belijning is
er in de zaal?
Hoeveel kleedruimtes
zijn er?
Wat voor verlichting
hang er in de zaal?
Wat voor planfond
units zijn er.
Zijn er lockers?
Mogen we slapen in
de sportzaal?

MFC ‘t Luukske

Het zaaloppervlak is 360 m2 (24 x 15 meter)
De zaalhoogte is minimaal 7,5 meter.
Een 9+2 vloer die voldoet aan de NOC*NSF klasse 2.
Hierop mogen officiële competitiewedstrijden worden
gespeeld. Gebruik van schoenen met zwarte zolen is
verboden.
Er is een tribune met beperkte (20 plaatsten)
zitcapaciteit en meerdere staplaatsen.
2 kasten, 1 bok, mini trampoline, 2 springplanken,
lange mat, 2 trapezium, 2 dikke matten, 8 kleine
matten, 2 basketbal borden, 6 klimtouwen, 2
touwladders, 1 klimnet, 4 ringensets, 2 rekstokken, 2
korfbalpalen met korven, 6 badmintonnetsteunen,
badmintonnet, volleybalnet met palen. 6 banken,
wandrek.
Gebruik van de inventaris is alleen toegestaan door
gekwalificeerd gebruikers. Afstemming gebruik in
overleg.
1 volleybalveld, 1 badminton wedstrijdveld, 4
badminton oefenvelden (2 x enkel & 2 x dubbel)
2 grote teamkleedruimtes met elk 4 douches en een
WC en 1 scheidrechterruimte met 1 douche en WC.
De zaal wordt verlicht door LED verlichting met een
lichtopbrengst meer dan 500 lux.
Er zijn 6 universele hijsunits (handbediend) aanwezig.
Hieraan kunnen klimtouwen, ringen, rekstokken,
touwladders of ander attributen worden opgehangen.
Er zijn 12 lockers aanwezig in de hal. Deze kunnen
tegen een pand van 1 euro worden gebruikt.
Dit is niet toegestaan! De gebruiksvergunning van het
gebouw staat dit niet toe i.v.m. de brandveiligheid
(Automatische brandmeldinstallatie)
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FAQ Groepsverhuur
Boeken en
Reserveren

Wat zijn de aankomsten vertrektijden? Zijn
deze flexibel?








Kan ik kosteloos
annuleren?

MFC ‘t Luukske

Is er
toeristenbelasting in
de gemeente?
Worden achteraf
energiekosten in
rekening gebracht?
Moet ik aanbetalen?



Wat is de uiterste
betaaltermijn?



Wanneer krijg ik de
borg terug?



Kunnen we een optie
nemen?
Wat is het
bezoekadres?
Kunnen we komen
kijken?



Wanneer is een
boeking definitief?



Waar vind ik de
verhuurvoorwaarden?



Bij weekendverhuur aankomst op vrijdag
tussen 18:00- 20:00 uur. De accommodatie
moet zondags voor 16:00 uur schoon en leeg
worden opgeleverd.
Bij weekverhuur aankomst op zaterdag tussen
na 14:00 uur. De accommodatie moet op de
daarop volgende zaterdag voor 11:00 uur
schoon worden opgeleverd.
Eventuele andere tijden in overleg.
Nee, de groepsaccommodatie kan niet
kosteloos geannuleerd worden. Minimaal
wordt de borg dan in rekening gebracht. Bij
annulering twee weken voor aankomst wordt
de volledige huursom in rekening gebracht.
Eventueel te betalen toeristenbelasting is
verrekend in onze tarieven.



Bij normaal gebruik niet en zijn deze kosten al
in de prijs inbegrepen.



Een reservering is pas definitief na ontvangst
van de aanbetaling ter grote van de borg.
(Week € 400 | Weekend € 150)
Vier weken voor aankomst moet het volledige
bedrag zijn voldaan. Twee maanden voor
aankomst versturen we hiervoor digitaal de
factuur.
De borg wordt doorgaans binnen 14 dagen na
vertrek teruggestort. Eventuele schades
worden met de borg verrekend. De borg
wordt terugbetaald naar de rekening van
waaruit deze is overgemaakt.
Een optie is mogelijk voor maximaal 7 dagen.




Het adres is Catharinastraat 49, 5856 AS
Wellerlooi
Dat kan maar we doen maar één bezichtiging
per groep. Dit omdat we alles met vrijwilligers
draaien en het anders een te grote belasting
wordt voor deze personen. Zorg dus dat
iedereen meekomt die het zou moeten zien.
Na ontvangst van het door de huurder
getekende contract en betaling op onze
rekening van de borg.
De verhuurvoorwaarden zijn hier te vinden?
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