Welkom op ons natuurvriendenhuis!
U heeft zojuist een verblijf geboekt op NVH het Koos Vorrinkhuis Om uw verblijf zo aangenaam
mogelijk te maken, geven wij u graag nog wat informatie:
NVH het Koos Vorrinkhuis
● 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.
● Midden in de bossen bij de Lage Vuursche ligt het prachtige Koos Vorrinkhuis. Dit
natuurvriendenhuis is een modern en goed ingericht vakantieverblijf, een
viersterrengroepsaccommodatie! Zeer geschikt voor familiereünies; orkestgezelschappen;
verenigingen, scholen en natuurprojecten. Het huis is het hele jaar open en wordt beheerd door
vrijwilligers. De gastheer en gastvrouw helpen u tijdens uw verblijf. Persoonlijke aandacht en
solidariteit zijn van belang. Deze bosrijke omgeving met zijn rijke natuurlijke plantengroei nodigt
uit tot activiteiten als fietsen en wandelen. Voor groepen is menig bosspel en het ontdekken in de
natuur interessant.
● Het huis heeft 103 bedden, verdeeld over twee-, drie-, vieren vijfpersoonskamers. Er zijn twee zalen en een grote
keuken. Rond het huis zijn twee terrassen, gazonnen en
speelvoorzieningen voor groot en klein.
● Het huis is aangepast voor rolstoelen en twee rolstoelvriendelijke kamers zijn beschikbaar.
● Ons huis biedt u verschillende faciliteiten, waar onder:
een was- en droogmachine,fietsenstalling, kinderbedjes/stoelen, diverse spelletjes, boeken,
internet, televisie, beamer (op aanvraag).
● 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
● Aankomst- en vertrektijden: aankomsttijd vanaf 14.00uur en vertrek voor 12.00uur.
Op zondag vertrektijd bespreekbaar!
● Voor de sleutel van uw kamer betaalt u een waarborgsom van vijf euro. De keuken en de kamer
moet U zelf schoonmaken. Voor de schoonmaak van sanitair e.d. wordt een kleine bijdrage
p.p.p.n. doorberekend.
● In het huis logeert men op basis van zelfverzorging,
maar in overleg kunnen voor groepen van minimaal 20
personen alle maaltijden voor u worden verzorgd.
Geen gourmet/fondue toegestaan.
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● Afval zoals glas, papier en karton en GFT, uitsluitend in
de daarvoor bestemde containers.
● Parkeren uitsluitend op de parkeerplaats! Aanvoer van
keukenspullen i.o.m. de gastvrouw/heer.
● Een bagagewagentje is beschikbaar bij de gastheer/gastvrouw en fietsen kunnen in een af te
sluiten fietsenstalling.
● Het gebruik van een laken, kussensloop en dekbedovertrek zijn verplicht. Ook bij gebruik van een
slaapzak is een onderlaken en kussensloop noodzakelijk. U kunt linnengoed bij de balie huren.
● Na 24.00uur dient het rustig te zijn in het huis.
● Huisdieren zijn NIET toegestaan.
● Het huis is ROOKVRIJ, alle vertrekken zijn voorzien van brandmelders.
● Dagbezoek altijd melden!
Hoe bereikt u ons natuurvriendenhuis
● Gps: rd 143.150 465.400
● Per openbaar vervoer: station Hilversum of Den Dolder, bus 59 (niet op zondag!)
Treintaxi vanaf Baarn:0900-8099 of vanaf Bilthoven: 0900-8895
● Per auto: via A27, afslag Bilthoven, of de A1, afslag Soest.
Wat heeft NVH het Koos Vorrinkhuis u nog meer te bieden
● Meer dan 10 verschillende Wandel- en
fietsroutes zijn beschikbaar!
● In het dorp zijn van april t/m okt. fietsen te
huur.
● In de hal is een automaat met warme en
koude dranken en versnaperingen. Er is
geen verkoop van alcoholische dranken,
men mag deze zelf meenemen, mits het
gebruik niet tot overlast leidt!
● Verdere inlichtingen en aanmelden:
Mevr. G.van Laere Tel: 0347 - 328 25
(maandag t/m donderdag van 18.30 –
20.00 uur).

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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