Duwata Bakaaboto Nature Resort
DE GOUDENREGELS EN ALGEMENE VOORWAARDEN

KOADENDU
1. Samen met u zullen wij tijdens dit bezoek zoveel mogelijk respect en waardering
betonen voor alle aanwezige mensen en onze mooie natuur.
Gelieve u bij de poort of bij de aanmeerhaven, voordat u het oord bezoekt, een
waarborgsom van SRD 200,- tot 500,- te voldoen bij de beheerder om het volgende:
2. “Voordat u vertrekt, uw gemaakt vuil bergen in zakken, of volgens instructie van de
leiding op een hoop verzamelen, - alsook het naleven van de overige algemene
voorwaarden - zorgen dat u uw SRD 200 tot 500,- geheel terugkrijgt”.
3. Wapen, Munitie, buks, silent killer, vuurwerk e.d., gaan niet mee naar het vakantieoord.
Dus die zijn ongewenst!
4. Verder: elektrische apparaten, behalve cellphones, mogen niet bij het net aangesloten
worden. U verliest daardoor zonder discussie ook uw waarborgsom.
5. Alle voertuigen gaan na het lossen van spullen naar een vaste parkeerplaats (volg maar
de beheerder) en gelieve stapvoets te rijden.
6. Het is niet toegestaan met eten en dranken, zo niet spullen anders dan uw zwemkleren
naar de val, de rotsen of de rivier/oever (zwemplek) te gaan; zo kunt u een geldboete
van maximaal SRD 200,- voorkomen. Wangedrag wegens alcoholgebruik leidt tot
uitzetting van het oord, of zelfs een geldboete tot maximaal SRD 500,-; voorts is
gebruik van drugs niet geoorloofd, noch tijdens een Bakaaboto excursie. Occuperen
van onderdak waarvoor u niet betaald hebt, kost u 100% van de kosten daarvan!
7. Het is niet toegestaan zonder een vooraf gemaakte afspraak muziek af te draaien, of
zelf te maken, evenmin nodeloze drukte te maken in het oord; de plek is er om u een
aangename rust te bieden.
8. Liever niet zonder toestemming aan de vruchten of vruchtbomen op het terrein komen,
plundering zit niet zo gelukkig. GEEN SIGARETTENPEUKJES EN
FLESSENDOPJES IN HET GRAS, dat is ongehoord.
9. Vermijd flessen of andere voorwerpen in de toiletruimten; wildplassen is voorts niet
toegestaan. Het kookhoek-wasaanrecht met bak en kraan is niet om tanden te poetsen!
Doet u dat toch, krijgt u zonder discussie een geldboete van hoogstens SRD 500,-.
10. Dank u wel voor het niet doen van behoefte in het water, langs de bosjes, of elders in
de buurt van Bakaaboto; helpt u mee het milieu besparen, er zijn genoeg toiletten op
het terrein.
11. U mag uw huisdier niet meenemen naar Bakaaboto, dat wordt niet toegelaten op het
oord.
12. Uw overnachting in Bakaaboto vangt aan om 12.00 u. ’s middags en voorts ontvangt
dit ontspanningsoord wegens veiligheid vanaf het tijdstip van 18.00 u. geen bezoeker(s)
meer!
13. Op de dag van uw vertrek na een overnachting staat u het beddengoed, slaapvertrek en
kookruimte met kookspullen af om 11.00 u. ‘s morgens en u verlaat, ook de daggroep,
het terrein vόόr 17.30 u.
14. Voor veiligheidscontrole wordt u gevraagd het vakantieoord niet te verlaten buiten
medeweten van de beheerder of diens vervanger voor een excursie, of op een andere
vorm van ergens anders een bezoek brengen. Schending van de Algemene
Voorwaarden leidt tot niet restitueren van uw afgestane waarborgsom!
Voor deze,

Gelezen en begrepen, voor akkoord,

De Directie Bakaaboto

d.d.............................................

Website: www.cehinterland.com
Facebook: Bakaaboto-Lodge
Email (Reserveringen): lindsey@cehinterland.com

