Welkom op ons natuurvriendenhuis!
U heeft zojuist een verblijf geboekt op NVH het Hunehuis Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te
maken, geven wij u graag nog wat informatie:
NVH het Hunehuis
● Tijdens uw verblijf in het Natuurvriendenhuis is een gastheer/gastvrouw aanwezig die de
dagelijkse leiding heeft. Hij/zij is verantwoordelijk voor de gang van zaken in en rond het
Natuurvriendenhuis.
● Het huis is niet aansprakelijk voor diefstal en/of
beschadigingen van eigendommen of meegebrachte
voorwerpen van onze gasten.
● In gevallen waarin het huisreglement niet voorziet, is het
besluit van de dienstdoende gastheer/gastvrouw bindend,
met de mogelijkheid van beroep bij de Beheercommissie of
bij de administratie van de Stichting Natuurvriendenhuizen te
Amsterdam.
Over uw verblijf
● U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom in het Hunehuis. Bij vertrek moet u om uiterlijk 13.00
uur het huis weer verlaten.
● De borg voor de kamersleutel is € 5, contant! Bij vertrek dient u al voor 11.00 uur de sleutel van
de door u zelf schoongemaakte kamer bij de balie in te leveren. Na de kamercontrole krijgt u de
borg weer contant terug. Bij verlies wordt €25,- in rekening gebracht.
● Het gebruik van bedlinnen is verplicht. Op ieder bed is een dekbed en kussen aanwezig. Als u
gebruikt maakt van een slaapzak moet u wel een kussensloop en een onderlaken gebruiken. U
kunt eventueel een dekbeddenset à € 7,50 en een handdoek à €1,50 bij ons huren.
● In het gebouw geldt een rookverbod en zijn huisdieren niet toegestaan. De
verzekeringsvoorwaarden staan frituren, BBQ’en en gourmetten in en rond het huis helaas niet
toe. Incidenteel is wel een kampvuur mogelijk op de kampvuurplaats (na toestemming).
● Als u zelf ook een gast wilt ontvangen op het huis dan graag de dienstdoende vrijwilligers
informeren en vragen of het kan. Blijft uw gast langer dan een uurtje dan €5 daggeld per gast
afrekenen.
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Groepen
● Groepen geven bij aankomst aan wie het algemene aanspreekpunt van die groep is en zeker bij
grote groepen wat het programma is.
● Bij het afhuren van het hele huis is de schoonmaak van de eigen kamers nog steeds van kracht. De
toeslag op uw rekening is alleen voor de algemene ruimtes, die overigens wel netjes en
veegschoon achtergelaten moeten worden.
Hoe bereikt u ons natuurvriendenhuis
● Gps: rd 211.200 538.400
● De Hunebeddenweg is sinds kort voor gemotoriseerd verkeer afgesloten maar gasten van het
Hunehuis hebben een ontheffing. Een eventueel aanwezige slagboom mag dus geopend (en weer
gesloten) worden.
● Per openbaar vervoer: bij station Steenwijk met Connexionbus 248 richting Havelte. Uitstappen
halte officiershotel. U loopt door (+ 15 min.) richting het theehuis en vlak hiervoor linksaf de
Hunebeddenweg in. Waar het asfalt ophoudt staat rechts op de berg het Hunehuis. De laatste bus
gaat eind van de middag! Raadpleeg tel. 0900-9292 of www.9292ov.nl voor de dienstregeling.
● De regiotaxi NW-Overijssel moet liefst ruim op tijd - ten minste 1 uur van tevoren - gereserveerd
worden op telefoonnummer: 0900-2255384. In de avond en in het weekend zijn de tarieven van
deze taxi lager, omdat de bus dan niet rijdt.
● Per fiets of te voet: (10 km): Bij station Steenwijk links, het spoor over en direct weer rechtsaf,
richting Kallenkote. Daar direct na een klein, stenen dorpshuis rechtsaf via het fietspad door het
bos. Langs de Johannes Post Kazerne tot de grote weg, dan rechts- en kort daarna linksaf de
Hunebeddenweg in. Waar het asfalt ophoudt, staat rechts het Hunehuis. N.b. het Hunehuis ligt
tussen fietsknooppunt nr.10 en 08 van de kaart voor West Drenthe (na het spoor eerst nr.18
aanhouden) en aan de LF9 en het Drenthepad.
● Per auto: Op de A32 Zwolle-Meppel-Leeuwarden afslag 5 Steenwijk-zuid, richting Havelte tot aan
de rotonde en dan richting Frederiksoord. Na zo'n 1,5 km. vlak na het theehuis rechtsaf de
Hunebeddenweg op, doorrijden tot het einde van de asfaltweg en dan rechtsaf bij het bord
'Hunehuis'. Vanaf het zuiden kunt u op de A32 ook afslag 4 Havelte nemen. Bij dit dorp en de
rotonde na Havelte rechtdoor richting Frederiksoord. Verder zie hierboven.
Wat heeft NVH het Hunehuis u nog meer te bieden
● Wij hebben verschillende (eigen) wandel- en fietsroutes, ook kunt u terecht voor fietsverhuur bij
onze vrijwilligers. Zij zijn u ook graag van dienst om u meer informatie te verschaffen over de
schitterende omgeving en de diverse (toeristische) mogelijkheden. Op en bij de balie staan
diverse klappers en folders met informatie.
● In Havelte, +/- 10 minuten fietsen, vindt u diverse winkels,
waaronder de grote Albert Heijn die geopend is van 8.00
uur tot 20.00 uur, op zaterdag en op vrijdagavond tot
21.00 uur. Op zondag is deze gesloten.
● Voor vragen over uw reservering kunt u bellen met het
aanmeldsecretariaat:
06-25393116
of
mailen:
hunehuis@nivon.nl
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Tot slot wensen wij u namens onze (vrijwillige) medewerkers een prettig verblijf in ons prachtige
huis. Wij onderhouden het voor u met heel veel zorg en willen u dan ook verzoeken om het met net
zoveel respect te behandelen.
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