Welkom op ons natuurvriendenhuis!
U heeft zojuist een verblijf geboekt op NVH de Kleine Rug Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk
te maken, geven wij u graag nog wat informatie:

NVH de Kleine Rug
● 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.
● De Kleine Rug heeft één verdieping en beschikt over 33 bedden, verdeeld over 10 kamers.
Daarnaast heeft de Kleine Rug 3 douches en 7 toiletten.
● De ruime huiskamer doet tevens dienst als eetzaal en de
recreatieruimte is voorzien van een gezellige openhaard.
Ook is er een volledig ingerichte keuken en een zonnig
terras.
● Ons huis biedt u verschillende faciliteiten: een
wasmachine, speelmogelijkheden, kinderbedjes en
kinderstoelen, spelletjes, boeken, internet, televisie,
kanoverhuur en een fietsenstalling aan de wal.
● Op het eiland is ook een Natuurkampeerterrein voor ongeveer 15 kleine tenten en er staan twee
vierpersoonsblokhutten.
● 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
• Zodra u bij de Kleine Rug gearriveerd bent kunt u het huis bellen (078 6163555), de schipper
komt u dan halen. Beschikt u niet over een mobiele telefoon probeer dan d.m.v. zwaaien of
toeteren de huiswacht duidelijk te maken dat u er bent. Of bel vanuit huis de verwachte
aankomsttijd door.
• Tenzij anders is afgesproken gelden de volgende vertrek/aankomst tijden. De tijd van aankomst
is vanaf 14.00 uur en vertrek 11.00 uur. Voor groepen die van vrijdag tot zondag komen is de
aankomst vanaf 16.00 en vertrek 16.00 uur.
• Groepsborg voor een week bedraagt € 350,- en groepsborg voor een weekend bedraagt €150,-.
• Belangrijk voor groepen: i.v.m. onverhoopte calamiteiten is het belangrijk dat we weten wie in
het natuurvriendenhuis aanwezig is en ter controle of iedereen dan het pand verlate heeft. Wij
verzoeken u ons daartoe een lijst van deelnemers te verstrekken.
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● Natuurvriendenhuis de Kleine Rug is een “zelf-doe-huis”. Dit
betekent dat er van u als gast een bijdrage in de schoonmaak
verwacht wordt. Ook gebruikers van het kampeerterrein en de
blokhutten wordt om een bijdrage gevraagd. Van gasten vragen
we dat ruimten en materialen die gebruikt zijn schoon worden
achtergelaten. Ook in ruimten die gezamenlijk worden gebruikt
wordt gevraagd een handje te helpen. Bij de gastheer/gastvrouw
kunt u schoonmaakmateriaal en advies vragen.
Uw auto kunt u kwijt op de parkeerplaatsen aan de wal.
De bedden in het huis en de blokhutten hebben dekbedden. Een dekbedhoes, onderlaken en
sloop zelf meenemen (een bedpakket is eventueel te huur). Een slaapzak kan uiteraard ook.
Wij verzoeken u rekening te houden met de andere gasten in het huis, de blokhutten en het
kampeerterrein. Vanaf 23.00 uur geldt dat er geen sprake mag zijn van geluidsoverlast e.d. Om
andere gasten hun nachtrust te gunnen zijn de stiltetijden van 23.00 uur tot 07.00 uur.
Op het huis wordt geen alcohol verkocht.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Roken is eveneens niet toegestaan.
Uw daggasten zijn uiteraard welkom. Dit zijn bezoekers die niet op de Kleine Rug overnachten.
Wij vragen voor hen een vergoeding van € 4,00 per volwassene en € 2,00 voor kinderen t/m 16
jaar. Ontvangt u daggasten? Meldt dit dan bij de gastheer/gastvrouw i.v.m. het overvaren.

Hoe bereikt u ons natuurvriendenhuis
● Gps rd 1089 06 424570
● Per openbaar vervoer: Vanaf station Dordrecht
Stadspolders 900 meter lopen. Bel tevoren i.v.m. het
overvaren.
● Per auto: N3, afslag Werkendam, onderaan rechtsaf, na
500m linksaf, volg borden camping ’t Vissertje.

Wat heeft NVH de Kleine Rug u nog meer te bieden
• Op het huis zijn diverse wandel- en fietsroutes aanwezig.
Tevens zijn er vaarroutes voor de kano’s.
• Zie ook onze website www.dekleinerug.nl. Hier vindt u o.m. een routekaartje, activiteiten op het
huis en andere informatie.

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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