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Van harte welkom! 

Welkom op Vakantiepark Eiland van Maurik! Fijn dat je ervoor gekozen hebt om ons 

team te versterken. 

Kwaliteit, gastvrijheid en dienstverlening staan bij ons hoog in het vaandel en om deze 

reden hebben we dit huishoudelijk reglement samengesteld, zodat je zo snel mogelijk 

inzicht krijgt in de verwachtingen die we van elke medewerker hebben en de manier 

waarop we wensen te werken. 

In dit huishoudelijk reglement tref je afspraken en regels met betrekking tot het werken 

bij ons bedrijf. Hierdoor wordt duidelijk wat jij en je collega's van elkaar en Vakantiepark 

Eiland van Maurik mogen verwachten. Dit reglement is met de grootst mogelijke zorg 

samengesteld. Wij verwachten dan ook dat elke werknemer zich aan de regels en 

voorschriften houdt. Door ontvangst een exemplaar (digitaal of geprint) van dit 

reglement verklaar je op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement en dat je de 

afspraken en regels zult nakomen. Wanneer de afspraken en regels door jou worden 

overtreden, kan dat gevolgen hebben voor jouw dienstverband. 

 

Wat kun je verwachten in dit huishoudelijk reglement? 

 Onze gasten 

 Do’s and don’ts 

 Algemene gedragsregels 

 Werkafspraken en ordevoorschriften 

 Overige afspraken 
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Onze gasten  

Vakantiepark Eiland van Maurik is een bedrijf dat zich voornamelijk richt op gezinnen 

met kinderen en in het voor- en naseizoen op senioren. Gasten die hier met een tent of 

caravan komen kamperen of een safaritent of strandchalet huren.  

Toch is elke bezoeker weer anders. Kijk maar naar het volgende lijstje: 

 Het gezin dat tijdens de (school-) vakantieperiode kampeert met een tent of 

caravan. 

 Het gezin dat tijdens de (school-) vakantieperiode een accommodatie huurt 

 Het echtpaar dat buiten het seizoen verblijft voor de rust en natuur. 

 Het gezin of echtpaar dat een vaste plaats op de camping heeft en hier al jaren 

verblijft. 

 Dagrecreanten, dit zijn gasten die in deze regio wonen of verblijven en lekker een 

dagje aan het dagrecreatiestrand willen vertoeven.  

 Partijen en groepen, deze gasten komen met een grotere groep een dag of een 

aantal dagen en nachten naar het park voor bijvoorbeeld een personeelsfeest, 

introductieweek of familie weekend. Zij maken vaak ook gebruik van de horeca in de 

vorm van een BBQ of buffet. Ook kunnen zij gebruik maken van ons recreatieteam of 

activiteiten via een extern bedrijf organiseren. 

 

Alle gasten of samenstellingen zijn dan misschien anders, één ding hebben ze gemeen:  

Ze hebben gekozen om te verblijven op Vakantiepark Eiland van Maurik en daar zijn we 

blij mee! Belangrijk is om alle gasten een warm en welkom gevoel te geven! 

Alleenreizende jongeren (onder 21 jaar) zul je op Vakantiepark Eiland van Maurik niet 

tegenkomen, deze worden niet toegelaten. In het verleden gaf dit erg veel overlast voor 

de andere gasten. Daarom is Vakantiepark Eiland van Maurik nu een echte 

gezinscamping! 

Wat verwacht een gast? 

Gasten hebben onze hoogste prioriteit. Naast kamperen, zwemmen of wat eten en 

drinken, verwachten zij een totaalplaatje dat past bij een 5-sterren vakantiepark. 

Vriendelijke en vlotte dienstverlening, goede sfeer, eenvoudige kaart met lekker eten en 

dat allemaal tegen een redelijke prijs. 

 

Wanneer een gast een horecagelegenheid/vakantiepark binnen gaat, verwacht hij/zij 

een hartelijke welkomstbegroeting. Ook al heb je het druk, een begroeting als teken dat 

je de gast gezien hebt, kan en moet altijd. (eventueel met als toevoeging: “Ik kom zo bij 

u”) 

Prijs-kwaliteitverhouding is erg belangrijk. Dit betekent dat de gast waar voor zijn geld 

verwacht en mag verwachten. Een overboeking (wel een kampeerplaats gereserveerd, 

maar bij aankomst geen plaats) een lekkende kraan in de stacaravan, stroom dat niet 

werkt op de kampeerplek, een half kopje koffie, koude soep, een gesmolten ijsje, een 

verkeerde bestelling of koude frietjes zijn bijvoorbeeld onacceptabel.  

Daarnaast is de sfeer van groot belang. De juiste achtergrond muziek, verlichting, 

opgeruimd en schone omgeving, plus een team dat enthousiasme uitstraalt! 
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Do’s en don’ts op een vakantiepark 

Onze gasten zijn met vakantie of een dagje uit. Het minste dat ze mogen verwachten is 

een vriendelijk gezicht en een dienstverlenende/gastvrije instelling. We zijn namelijk blij 

met onze gasten en willen graag dat ze terugkomen; geef hen het gevoel dat ze 

bijzonder welkom zijn! 

De 5 Gouden Eiland regels   “Smiles are for free ” 

1. Maak altijd en overal – dus niet alleen op jouw afdeling – oogcontact met onze 

gasten en wens hen goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Zie je aan de 

gast dat hij/zij iets zoekt of ergens mee worstelt? Vraag dan of je ergens mee 

kunt helpen of iets voor hem/haar kunt betekenen. 

2. Ga nooit rennen (calamiteiten daargelaten), dit is een teken dat je geen controle 

over de situatie hebt. 

3. Klets (kwebbel) nooit in de aanwezigheid van gasten, dit komt erg vervelend 

over. 

4. Loop nooit met lege handen, ook niet als je rondom de horeca of op het park 

loopt. Pak in dit geval altijd rommel en/of zwerfvuil op dat je ergens ziet liggen 

en gooi dit weg in de dichtstbijzijnde prullenbak. 

5. Houdt een professionele afstand tot de gasten. Vriendschappelijke contacten en 

frequente omgang, anders dan nodig voor je werk, wordt niet op prijs gesteld. 
 

Do’s 

 Als je iets niet weet, vraag het dan! 

 Je bent altijd serieus met je werk bezig. Er mag best gelachen worden, maar zorg er 

voor dat de gasten hier geen hinder van ondervinden. 

 Zorg voor persoonlijke hygiëne! Ruik fris, heb schone nagels, draag lang haar in een 

staart, zorg dat je uitgerust bent en draag schone bedrijfskleding en schone 

(donkere) schoenen. 

 Zorg dat je 10 minuten voor aanvang van je dienst aanwezig bent met 

bedrijfskleding aan, volle maag en blaas geleegd. 

 Begroet een gast met een vriendelijk “goedemorgen”, “goedemiddag” of 

“goedenavond”. 

 Spreek de gast altijd aan met “u” en blijf altijd beleefd en correct. 

 Jij bent het gezicht van Eiland van Maurik, zorg ervoor dat je altijd een goede indruk 

achterlaat. 

 Heb aandacht voor je gasten. Zorg dat je zichtbaar bent en dat de gasten je altijd 

iets kunnen vragen of iets kunnen bestellen. 

 Werk efficiënt zodat gasten niet (te) lang hoeven te wachten. 

 Werk netjes, schoon en heb oog voor rondslingerend afval rondom jouw werkplek of 

op het park. 

 Help je collega’s daar waar het kan. 

 Fouten en klachten kunnen voor komen; het gaat erom dat je ze serieus neemt en 

goed en snel oplost of laat lossen. Wanneer je een collega inschakelt om een 

probleem op te lossen, check je of dit ook inderdaad gebeurd is. 

 Heb je een probleem of een gast heeft een klacht waar je zelf niet uitkomt, ga dan 

de discussie niet aan, maar haal je leidinggevende erbij.  
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Don’ts 

 Voorafgaand aan of tijdens je dienst mogen geen alcoholische dranken en/of drugs 

genuttigd worden. 

 Draag geen opvallende sieraden, piercings en zware make-up. 

 Mobieltjes niet zichtbaar of hoorbaar (sms-en en privé-internetten alleen in je eigen 

tijd). 

 Gezellig (bij-)kletsen met je collega’s in het bijzijn van gasten wordt niet 

geaccepteerd. 

 Neuspeuteren…… 

 Gasten begroeten met “Hoi”, “Hallo” of “Heuh”…en aanspreken met je of jij. 

 Gasten (te) lang laten wachten en “spontaan” pauze nemen. 

 Gesmoes en gefluister kan gasten de indruk geven dat er over ze gepraat wordt. Dit 

is dus absoluut niet toegestaan! 

 Je schouders ophalen als er iets fout gaat. 

 Zuchten of steunen wanneer je aan het werk bent en/of als iemand iets aan je 

vraagt. 

 Met lege handen lopen.  
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Algemene gedragsregels 

Van iedere werknemer, uitzendkracht, leerling en stagiaire en ander, die bij het bedrijf 

betrokken is, verwachten we:  

 respectvol gedrag naar gasten, collega's en leidinggevenden;  

 representatieve (bedrijf)kleding en verzorging, die past bij de functie die je hebt;  

 correct, vriendelijk en gastgericht gedrag. 

 

Ongewenst gedrag 

Binnen ons bedrijf wordt agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander 

ongewenst gedrag – op welk niveau dan ook – niet geaccepteerd. Afhankelijk van de 

zwaarte van de klachten kunnen door de werkgever sancties worden opgelegd aan 

degene tegen wie een gegronde klacht is gericht. 

 

Vertrouwenspersoon 

Binnen het bedrijf is Jenneke van Egdom vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon 

is belast met de eerste opvang van personen met klachten over agressie, geweld, 

discriminatie, (seksuele) intimidatie en ander ongewenst gedrag, die daarover willen 

praten.  

 

De vertrouwenspersoon helpt en begeleidt je bij een klacht en geeft advies. Ook kan de 

vertrouwenspersoon de klager, indien gewenst, ondersteunen bij het indienen van de 

klacht bij de directie en/of in geval van een strafbaar feit, bij het doen van aangifte bij 

de politie. De vertrouwenspersoon zal pas handelen, wanneer de klager daarvoor 

toestemming heeft verleend. Alle informatie zal de vertrouwenspersoon vertrouwelijk 

behandelen.  

 

Alcohol/Drugs 

Het nuttigen van alcoholische dranken of drugs tijdens werktijd evenals het verkeren 

onder invloed van alcohol of drugs (verdovende middelen) bij de aanvang van je werk is 

niet toegestaan. Het is ook verboden om verdovende middelen bij je te hebben. 

Overtreding van deze regel leidt tot het treffen van arbeidsrechtelijke maatregelen, 

waaronder de mogelijkheid van een ontslag op staande voet.  

Er mag door de avonddienst in de bediening en de keuken binnen een half uur na 

sluitingstijd één sluitdrankje (frisdrank, bier of wijn) gedronken worden. Alcohol mag 

alleen genuttigd worden wanneer je 18 jaar of ouder bent.  

 

Let bij medicijngebruik op mogelijke bijwerkingen. Stel de werkgever (indien nodig voor je 

eigen veiligheid en gezondheid) op de hoogte van het medicijngebruik, zodat in geval van 

calamiteiten adequaat kan worden gehandeld.  

 

Roken 

Roken is binnen het bedrijf niet toegestaan. Ook toiletten, kantines, etc. vallen hieronder. 

Dit betekent dat binnen en in de directe omgeving niet gerookt mag worden. Uitsluitend in 

de pauze is het toegestaan te roken op de daarvoor aangewezen plaatsen. Buiten de 

reguliere pauzes is roken niet toegestaan.  

 

Consumpties 

Alle consumpties voor eigen gebruik dien jezelf direct te betalen. Wanneer je een middag 

tot avond dienst hebt (= tot later dan 19:00 uur), kun je gebruik maken van de 

beschikbare avond personeelsmaaltijden. Wanneer je een personeelsmaaltijd wilt 

nuttigen, vraag je hiervoor eerst toestemming bij je manager.  
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Werkafspraken en ordevoorschriften 

Beëindiging werkzaamheden 

Na het beëindigen van je werkzaamheden moet je het bedrijf te verlaten. Het is niet 

toegestaan om buiten werktijd of in het bedrijf of de kantine te blijven. 

 

Nevenarbeid 

Je mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van je werkgever tijdens je 

dienstverband, betaald of onbetaald, werkzaamheden verrichten voor een andere 

werkgever. Indien de werkzaamheden voor een andere werkgever of de uitbreiding 

ervan naar het oordeel van de werkgever het verrichten van je werk negatief 

beïnvloeden, heeft je werkgever het recht het verrichten van de werkzaamheden voor 

een andere werkgever te verbieden. Dit geldt ook voor het verrichten van opdrachten of 

werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer.  

 

Parkeren 

Auto’s alleen parkeren op het grote parkeerterrein bij de receptie. Op je eerste werkdag 

kun je je kenteken bij de receptie laten registreren. Je mag hier alleen parkeren als je 

komt werken. Fietsen en brommers worden gestald in de fietsenstalling bij de receptie.  

Horecamedewerkers fietsen naar de tweede poort, bij de kleine jachthaven en lopen 

vanuit daar met de fiets of brommer aan de hand naar de horeca. Brommen op het park 

niet toegestaan. Werkgever is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van je auto 

of fiets. Het parkeren van je auto is niet toegestaan bij de horeca. 

Privé zaken regelen in werktijd 

Privé zaken worden in principe in privétijd geregeld. Beperkte privéaangelegenheden 

mogen tijdens werktijd worden geregeld, zolang die beperkt blijven tot een enkel 

telefoontje of kort mailtje en uitsluitend na overleg met de leidinggevende. Als zich een 

privésituatie voordoet die meer aandacht van de werknemer vraagt, dan dient daarover 

vóóraf te worden overlegd met de leidinggevende. Privé post dient naar je huisadres 

gezonden te worden en niet geadresseerd te worden aan het bedrijf. 

 

Persoonlijke relaties op het werk 

Persoonlijke relaties tussen collega’s mogen de kwaliteit van het werk niet negatief 

beïnvloeden. Bovendien moet worden voorkomen dat persoonlijke relaties de sfeer op de 

werkvloer of de verhoudingen tussen alle collega’s onderling negatief beïnvloedt. 

Wanneer sprake is van een relatie tussen jou en een medewerker van dezelfde afdeling 

of wanneer sprake is van een relatie tussen jou en jouw leidinggevende, behoudt de 

werkgever zich het recht voor om passende maatregelen te nemen die nodig zijn voor 

een werkbare situatie, waaronder bijvoorbeeld overplaatsing dan wel ontslag. 

 

Wijzigingen 

Je bent verplicht de volgende wijzigingen door te geven aan de werkgever. 

- wijzigingen in de burgerlijke staat (bijv.: huwelijk, echtscheiding); 

- wijzigingen in de gezinssamenstelling; 

- wijzigingen in het adres; 

- wijzigingen in telefoonnummer /e-mailadres; 

- wijzigingen van bank-/girorekening; 

- alle overige wijzigingen, die van belang kunnen zijn voor Vakantiepark Eiland van 

Maurik. 
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Werktijden en pauzes 

De werktijden worden door de werkgever vastgesteld en twee weken van tevoren in het 

rooster vastgelegd. Van dit rooster kan in overleg worden afgeweken in geval van ziekte, 

verlof of drukte. Je bent verplicht je aan het werkrooster te houden en 10 minuten  

(in geklokt) voor aanvang werktijd op Vakantiepark Eiland van Maurik te zijn. Je uren 

worden maandelijks gefiatteerd. Eventuele fouten en wijzigingen kunnen tot 5 werkdagen 

na gefiatteerde datum doorgegeven worden aan de leidinggevende. Wanneer je 

bedrijfskleding draagt zorg je ervoor, dat je voor aanvang van de dienst verkleed bent. Als 

je niet tijdig op het werk aanwezig kunt zijn, meld je dit aan je direct leidinggevende. 

Daarbij geef je aan wat de reden is van het te laat komen. Herhaaldelijk te laat komen 

kan leiden tot ontslag.  

 

Pauzes 

Indien je meer dan 5,5 uur werkt per dag, heb je recht op een pauze van 30 minuten. 

Pauzes worden niet tot de arbeidstijd gerekend en worden daarom niet doorbetaald. Het 

tijdstip van de pauze wordt in overleg met je direct leidinggevende. vastgesteld. De 

pauzes worden doorgebracht in de daarvoor bestemde ruimte. Houd deze pauzeruimte 

schoon en netjes en ruim eventuele etensresten direct op. Het is niet toegestaan om in 

het bijzijn of in het zicht van gasten te eten, te drinken, te roken en/of je mobiele telefoon 

te gebruiken. 

 

Verlof en verzuim 

Wanneer je vakantiedagen wilt opnemen, dien je dit uiterlijk twee maanden voor de 

gevraagde vakantie bij de werkgever aan te vragen. Er zal geprobeerd worden om aan dit 

verzoek tegemoet te komen. Wanneer dit wegens bedrijfsorganisatorische redenen niet 

mogelijk is, kan je vakantieaanvraag worden geweigerd. Je kunt dan een nieuw verzoek 

indienen. Als je al staat ingeroosterd en je wilt verlof, dan dien je zelf je vervanging te 

regelen. Alleen na akkoord van je leidinggevende en nadat het rooster is aangepast is het 

akkoord.  

Kort verzuim 

Een bezoek aan dokter, tandarts of specialist dient in principe in eigen tijd plaats te 

vinden. Mocht dit  niet mogelijk zijn, dan krijg je van de werkgever gedurende een korte 

tijd betaald verlof, onder de volgende voorwaarden: 

- het moet aannemelijk zijn dat het bezoek niet in eigen tijd mogelijk is; 

- werknemer moet het verzoek om kort verzuim zo vroeg mogelijk van te voren 

indienen bij werkgever; 

- in overleg zal een passende bezoektijd worden vastgesteld, waarop het kort 

verzuim zal plaatsvinden (bij voorkeur aan het einde of begin van een werkdag 

van werknemer); 

- vindt het bezoek aan een specialist vaker of op regelmatige basis plaats, dan is 

niet vanzelfsprekend dat alle behandelingen onder betaald verlof zullen vallen. 

Werkgever en werknemer zullen dan nadere afspraken maken hierover.  

Als je part-time werkt, wordt van jou verwacht dat de genoemde bezoeken buiten je 

werktijden worden ingepland.  

Ziekte 

Als je wegens ziekte niet naar het werk kunt komen, meld je dat persoonlijk ruim voor 

aanvang van de werktijd bij je direct leidinggevende en directie. Dit is uiterlijk vóór 

08.00 uur bij een dagdienst en vóór 11.00 uur bij een avonddienst.  

Wanneer je tijdens het werken ziek wordt, meld je dat persoonlijk bij je direct 

leidinggevende en directie.  Wanneer je ziek bent, moet je je houden aan de 

controlevoorschriften, die zijn opgenomen in het AVR. 

 

Controle en begeleiding bij ziekte is door de werkgever uitbesteedt aan de arbodienst. Je 

bent verplicht te verschijnen op de medische spreekuren en controles. De sanctie op het 
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niet verschijnen op een spreekuur is onder andere, dat de kosten op jou 

worden verhaald. Ook kan de werkgever de betaling van je loon opschorten.  

 

Wil je tijdens de ziekteperiode op vakantie gaan, dan moet je dit overleggen met je 

werkgever. Je werkgever zal na overleg met de arbodienst bepalen of je verzoek wordt 

ingewilligd.  

 

Wanneer je beter bent, dien je dit ook direct te melden op dezelfde manier als waarop je 

je ziek dient te melden.  
 

Persoonlijke verzorging 

Het is van belang om er goed verzorgd uit te zien. Zorg daarom voor een goede 

persoonlijke hygiëne, bescheiden make-up, geen overdadige sieraden en verzorgde 

handen en nagels. Zichtbare piercings en tatoeages zijn niet toegestaan. Wanneer je lang 

haar hebt, draag je dit opgestoken, in een staart of vlecht.  

 

Bedrijfskleding 

Je krijgt je bedrijfskleding in bruikleen. Deze bedrijfskleding mag je niet (zichtbaar) 

dragen buiten Vakantiepark Eiland van Maurik. Ook niet tijdens gebroken diensten. Je 

dient er voor te zorgen dat jouw uniform er netjes en schoon uitziet en voorzien is van alle 

knopen. Kleine herstelwerkzaamheden aan de bedrijfskleding komen voor jouw rekening. 

Je draagt schoenen, die aangepast zijn aan het werk dat je verricht en passen bij jouw 

uniform. Bij het einde van het dienstverband moet je de bedrijfskleding in goede staat bij 

de werkgever inleveren. Beschadigingen aan de bedrijfskleding kunnen door de ons bij jou 

in rekening worden gebracht.   

 

Je bent verplicht een naambadge duidelijk zichtbaar te dragen. Bij verlies of beschadiging 

moet je een nieuwe badge aanvragen. De kosten zijn van een nieuwe naambadge zijn 

voor jou. 

 

Garderobe/kleedkamers/lockers 

Jassen, tassen en andere eigendommen die niet nodig zijn op de werkplek, worden 

buiten het zicht van gasten opgeborgen. Hiervoor is de omkleedruimte beschikbaar. De 

werkgever is niet aansprakelijk voor verlies of vermissing van geld of andere 

eigendommen. Er zijn kluisjes, waarin je jouw eigendommen kan opbergen.  

 

Afspraken met betrekking tot gebruik van bedrijfseigendommen 

Alle bedrijfseigendommen dienen zorgvuldig en voorzichtig gebruikt te worden. Je dient 

de aanwijzingen over het gebruik op te volgen. Het is verboden eigendommen van het 

bedrijf mee te nemen buiten de werkplek c.q. buiten het gebouw/de onderneming. 

 

Hieronder vallen ook (restanten van) voedsel en dranken. Bij het beschadigen van 

eigendommen van het bedrijf kan je aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of 

vernieuwingskosten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag je de 

bedrijfseigendommen niet voor privédoeleinden gebruiken. 

 

Computergebruik/social media 

Je mag de internetaansluiting direct voor of na werktijd slechts beperkt voor privé 

doeleinden gebruiken. Je mag het computersysteem niet gebruiken om: 

 

- Dreigende, beledigende, seksueel getinte of discriminerende berichten te 

versturen; 

- Websites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of 

aanstootgevend materiaal bevatten;  

- Berichten te versturen waarin vertrouwelijke (bedrijfs-)informatie is opgenomen of 

waaruit dergelijke informatie kan worden afgeleid. 
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De werkgever behoudt zich het recht voor controles op e-mail en internetgebruik uit te 

oefenen. Deze controles vinden plaats op basis van steekproeven. Hierbij zal door de 

werkgever jouw privacy respecteren. Wanneer je uitingen plaatst via sociale media dien je 

je bewust te zijn van mogelijke gevolgen voor het bedrijf die ongepaste, onjuiste, 

beledigende of bedreigende uitingen kunnen hebben. De werkgever gaat ervan uit dat je 

je respectvol uitlaat over het bedrijf. Klachten bespreek je niet met gasten, maar met je 

leidinggevende, de werkgever of de vertrouwenspersoon.  

Bij constatering van overtreding van deze regels zullen sancties worden opgelegd. In het 

uiterste geval kan dit leiden tot ontslag op staande voet. 

 

Telefoongebruik  

De bedrijfstelefoon mag alleen voor zakelijke doeleinden gebruikt worden. Alleen wanneer 

het dringend is, mag je, na toestemming van de direct leidinggevende, een privégesprek 

voeren in werktijd. Mobiele telefoons moeten onder werktijd worden opgeborgen in de 

omkleedruimte. Gebruik van de mobiele telefoon is niet toegestaan onder werktijd, 

behalve in de pauze en niet in het bijzijn van gasten. 

  

Veiligheid 

In het bedrijf gelden veiligheidsvoorschriften, die bedoeld zijn ter preventie van brand of 

ongevallen. Je bent verplicht om de door de werkgever verstrekte veiligheidsvoorschriften 

strikt op te volgen. De werknemer is verplicht om gevaar voor gezondheid of veiligheid zo 

spoedig mogelijk te melden bij de direct leidinggevende. Mocht deze niet aanwezig zijn, 

dan bel je ten alle tijden Jenneke op. Gevaarlijke situaties dienen op een duidelijke wijze 

gemarkeerd en/of afgezet te worden. 

 

Bedrijfshulpverlener 

Er zijn medewerkers opgeleid om bij spoedgevallen en calamiteiten als 

bedrijfshulpverlener (BHV) hulp te kunnen bieden. De werkgever zorgt dat duidelijk 

binnen het bedrijf zichtbaar is, welke BHV-er er aanwezig is.  

 

Bedrijfsongeval 

Bij een bedrijfsongeval dient altijd onmiddellijk de bedrijfshulpverlener gewaarschuwd te 

worden. Laat het slachtoffer niet alleen en laat iemand zo nodig zo snel mogelijk EHBO 

toepassen. Bel bij twijfel altijd een ambulance. Er is een verbandtrommel aanwezig in de 

receptie en in de horecagelegenheden. Indien een ongeval is opgetreden, ben je verplicht 

om medewerking te verlenen aan het mogelijke onderzoek dat hierop volgt.  

 

AED 

Op ons Vakantiepark hebben wij de beschikking over verschillende AED’s. De AED’s zijn 

binnen op de volgende plekken aanwezig: op de receptie, in het zwembad en in 

Snackplaza Avontura. Buiten kun je ze hier vinden: bij het Jachthavenkantoor, het houten 

gebouw rechts van de winkel en bij het hoofd sanitairgebouw.  

 

Brand 

Voordat je de eerste keer begint met werken moet je de brandinstructies lezen. Raak bij 

brand niet in paniek en neem geen risico. Waarschuw onmiddellijk de direct 

leidinggevende of de bedrijfshulpverlener en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in. 

Neem geen onnodig risico. De veiligheid van de gasten en de medewerkers staat voorop. 

Volg bij een ontruiming de aanwijzingen van de bedrijfshulpverlener op. Ga nooit zonder 

toestemming naar huis, anders weten we niet of iedereen veilig is. 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Wanneer dit voor de werkzaamheden noodzakelijk is, zal de werkgever persoonlijke 

beschermingsmiddelen verstrekken. Wanneer dit voor jou geldt, dan ben je verplicht deze 

beschermingsmiddelen te gebruiken. 
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Cameratoezicht 

Voor de bescherming van eigendommen van werkgever en werknemers en voor de 

veiligheid in het bedrijf, maakt Vakantiepark Eiland van Maurik gebruik van 

cameratoezicht.  

 

Visitatie 

Bij het verlaten van het bedrijf kan de werkgever steekproefsgewijs controles uitvoeren. 

Je zal dan worden gevraagd om de inhoud van tas(sen) en jassen te laten controleren. Je 

bent verplicht hieraan mee te werken. Het is niet toegestaan grote (boodschappen) tassen 

o.i.d. mee te nemen naar je werkplek. 

 

Contact met gasten 

In contacten met de gasten dien je je altijd zakelijk en professioneel op te stellen.  

 

Fooien, geschenken en/of uitnodigingen 

Fooien, die je van de gasten ontvangt, dienen direct in de fooienpot te worden gedaan. 

Deze fooien worden volgens de eigen personeelsafspraken verdeeld.  

Wanneer je, in verband met je functie, enig voordeel, vergoedingen of geschenken van 

derden ontvangt, ben je verplicht dit aan je werkgever te melden. De werkgever kan 

beslissen, dat de ontvangen cadeaus evenredig worden verdeeld onder alle 

personeelsleden.  

Wanneer je, in verband met je functie, een uitnodiging van derden ontvangt voor het 

bekleden van een functie, het deelnemen aan een feestelijkheid of studiereis e.d. mag je 

hieraan alleen deelnemen na voorafgaande toestemming van de werkgever. 

 

Bezoek van familie of vrienden 

Het is niet toegestaan familie, vrienden of kennissen in het bedrijf te ontvangen, anders 

dan dat zij als reguliere gast het bedrijf bezoeken. Familie, vrienden of kennissen dienen 

op gebruikelijke wijze te betalen en krijgen geen korting, anders dan korting die eventueel 

ook voor reguliere gasten geldt. 

 

Klachten van gasten 

Neem een klacht van een gast altijd serieus en meld de gast dat je de klacht met jouw 

leidinggevende zal bespreken. Noteer altijd de contactgegevens van de gast, alsmede de 

aard en inhoud van de klacht. De leidinggevende zal beslissen over een eventuele 

passende compensatie.  

 

Representatie 

Het is niet toegestaan om gratis eten, drinken of andere producten weg te geven of 

korting te geven op de rekening aan gasten zonder toestemming van je direct 

leidinggevende of de werkgever. 

Gevonden voorwerpen  

Gevonden voorwerpen of geld in of rondom het bedrijf dienen overhandigd te worden 

aan werkgever of de direct leidinggevende. Daarbij dienen de naam van de vinder, de 

plaats, datum en tijdstip waar(op) het gevonden is vermeld te worden. 
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Overige afspraken 

Beëindiging van het dienstverband 

Op de laatste werkdag moet je je sleutels en bedrijfskleding inleveren bij de 

leidinggevende of bij Jenneke van Egdom.  

Geheimhouding 

Je bent verplicht om zowel tijdens als na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, aan 

derden geen  mededelingen te doen over wat je bekend is van de werkgever of van een 

of meer ondernemingen die met de werkgever economisch of organisatorisch zijn 

verbonden, waarvan je weet of kan vermoeden dat hierdoor de belangen van de 

werkgever en/of van deze gelieerde ondernemingen zouden kunnen worden geschaad. 

Deze verplichting tot geheimhouding strekt zich ook uit tot zaken betreffende de 

werkgever of overige relaties van de werkgever en de met hem verbonden 

ondernemingen. 

 

Cursus en training 

Je bent verplicht om cursussen en trainingen, die vanuit het bedrijf worden georganiseerd 

en waarvoor je bent opgeroepen, bij te wonen. Ook als de cursus of training wordt 

georganiseerd op een dag dat niet een werkdag betreft (in geval van een parttime 

dienstverband). Wanneer je een cursus en training volgt op een dag, die niet je werkdag 

is, kan deze tijd in overleg later worden gecompenseerd.  

Sanctiebeleid 

Als je handelt in strijd met de bepalingen uit dit reglement kan je werkgever, afhankelijk 

van de aard en de ernst van de overtreding, maatregelen treffen. Deze maatregelen 

kunnen bestaan uit disciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen, zoals een 

waarschuwing, overplaatsing, schorsing of (onmiddellijke) beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst. Indien je geschorst wordt, ben je verplicht voor aanvang van de 

schorsing alle bruikleengoederen van werkgever direct aan de werkgever terug te geven, 

zonder dat op de werkgever enige verplichting tot compensatie voor het verlies daarvan 

aan jou bestaat. 

 

Diefstal 

In geval van diefstal zal de werkgever je op staande voet ontslaan. De gestolen 

goederen en/of middelen dienen per direct te worden teruggegeven.  


