
 
 
 
 
 
 
Hartelijk welkom!  

Neemt u a.u.b. even de tijd om deze informatie en onze huisregels te lezen.  

• Tijdens het verblijf in Castel Marguerite zijn er twee beheerders aanwezig die 
verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken in en rond het huis. 

• Er zijn één- en tweepersoonskamers; enkele kamers zijn door een tussendeur 
als vierpersoonskamer te gebruiken. Alle kamers zijn voorzien van warm en 
koud stromend water, en nagenoeg alle kamers hebben een eigen toilet en 
douche. Tevens is er op elke verdieping een toilet voor gemeenschappelijk  
gebruik aanwezig.  

• Castel Marguerite beschikt over een souterrain met gemeenschappelijke 
ruimtes zoals een eetgedeelte, zitgedeelte met houtkachel, koffiecorner en een 

professionele keuken.  
• Op de begane grond bevindt zich een creatieve ruimte, geschikt voor 

meerdere soorten activiteiten.  
• De voorzieningen in Castel Maguerite zijn verder ingericht voor 

“zelfverzorging”.  
• Het is gebruik en de bedoeling dat de gasten/groepsleden bij vertrek zelf hun 

kamer schoon maken conform de aanwijzingen van de beheerders. 

• Van de wasmachine en wasdroger kan in overleg met de beheerders gebruik 
worden gemaakt.  

• Van 1 april tot 1 november staat een beperkt aantal fietsen vrij ter 
beschikking. Verder zijn in Saint Nectaire mogelijkheden om mountainbikes en 
E-bikes te huren.  

• Er is een afgesloten fietsenstalling en voldoende parkeerruimte.  
• Voor kinderen zijn er zowel buiten als binnen spel- en speelmogelijkheden.  

• Wandel- en fietsroutes zijn beschikbaar, evenals toeristische informatie over 
de omgeving. 

• De stichting IDZO is niet aansprakelijk voor diefstal van en/of beschadigingen 
aan eigendommen of meegebrachte voorwerpen van onze gasten.  

• Het meenemen van huisdieren door gasten/groepsleden is niet toegestaan. 
 

Individueel: 
 

• Het tijdstip van aankomst ligt na 14.00 uur en van vertrek vóór 11.00 uur. De 
slaapkamer dient uiterlijk om 10.00 uur leeg en schoon te zijn. Afwijkende 
aankomst- en vertrektijden zijn na overleg met de portefeuillehouder 
“Evenementen” mogelijk. 

• Dekbedden en kussens zijn aanwezig. Een lakenset (dekbedhoes, laken en 
sloop) ligt bij aanvang van het verblijf op het bed en men is verplicht deze te 
gebruiken. 

• Handdoeken dienen zelf meegenomen te worden.  
• Afvalscheiding: Scheidt het afval volgens de instructies van de beheerders. 
• Van 23.00  tot 07.00 uur geldt dat er rust heerst in Castel Marguerite. Rust is 

geen bedtijd. Gun anderen een goede nachtrust. Realiseert u zich dat de 
gangen en vloeren gehorig zijn en dat la(a)t(er) naar bed gaan of vroeger 

opstaan storend kan zijn voor anderen.   
• Op de slaapkamers is het verboden om open vuur te hebben, dus ook geen 

kaarsen branden 
• Castel Marguerite en het terras zijn rookvrij. Roken in de tuin is in principe 

(houd rekening met droogte en brandgevaar!) toegestaan. 



 
 
 
 
 
 

• Het hoorbaar laten spelen van radio of andere geluidsapparatuur is niet 
toegestaan. 

• Bij vertrek dienen de slaapkamers netjes te worden achtergelaten. Het bed 
afhalen, dekbedden opvouwen, molton recht trekken, wastafel schoonmaken, 
prullenbakje legen (eventueel plastic zakje vervangen) en de vloer met behulp 
van de speciale wisser of stofzuiger stofvrij maken. Schoonmaakdoekjes en 
het afgehaalde linnengoed in de kamer achterlaten. 

• Als u uitcheckt, zet dan a.u.b. de verwarming op het sterretje (winterstand) en 
sluit de ramen.  

• Keukeninventaris dient na gebruik te worden schoongemaakt.  
• Castel Marguerite wordt in zijn geheel netjes en schoon opgeleverd. 
• Vergeet bij vertrek niet de kamersleutels in te leveren. 

 

Extra voor groepen 
 

• Het tijdstip van aankomst ligt na 14.00 uur en van vertrek vóór 11.00 uur. De 
slaapkamers zijn uiterlijk om 10.00 uur leeg en schoon. Afwijkende aankomst- 
en vertrektijden zijn na overleg met de portefeuillehouder “Evenementen” 
mogelijk. 

• Er kunnen nog andere gasten in het huis zijn. Met hen moet rekening worden 

gehouden.  
• De slaapverdiepingen en trappen zijn geen speelgebieden.  
• Kinderen beneden 10 jaar mogen zonder begeleiding van volwassenen niet in 

de keuken. 
• De tafels en stoelen in de gebruikte verblijfsruimten dienen in de 

oorspronkelijke opstelling teruggezet te worden. De keuken dient opgeruimd 
te zijn en gebruikt servies, pannen en bestek worden schoon teruggezet. 

Gebruikte apparaten worden schoongemaakt. Koelkast wordt uitgezet en 
schoongemaakt. 

• Vergeet bij vertrek niet de kamersleutels in te leveren. 
 

Wij wensen u een goed verblijf op Castel Marguerite!  

 


