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Terreinreglement Erf bezoekers
Het Schaffelaar Erf
Wij hopen dat u een prettige tijd zult beleeft op “Het Schaffelaar Erf”, onderdeel van
Landgoed Schaffelaar. Wij willen er alles aan doen om iedereen een aangenaam verblijf
te bieden. U kunt ons daarbij helpen, zodat ook andere erf gebruikers en bezoekers
een aangenaam verblijf op het erf hebben. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het
volgende reglement opgesteld.

Definities
Initiatiefnemers
KBB Invest BV
Erf gebruikers
Personen die verantwoordelijk zijn voor de ruimte die zij huren op het terrein.
Erf bezoekers
Personen die het terrein bezoeken.
Erfcoördinatie
Email: info@hetschaffelaarerf.nl | tel 06-8223 8648
Bezoek
- Het betreden van het terrein is geheel op eigen risico.
- Bezoekers zijn welkom tussen zonsopgang en zonsondergang. Hierbuiten is het
terrein voor bezoekers zonder toestemming van de Erfcoördinator niet toegankelijk.
Omgangsnormen
- Bezoekers dienen elkaar altijd te respecteren.
- Het is niet toegestaan om (zonder toestemming van de erfgebruikers ) ruimtes
te betreden van andere erfgebruikers, behoudens voor medewerkers van KBB of de
erfcoördinator.
- Wilt u schade en/of overlast melden per mail naar info@hetschaffelaarerf.nl.
- Mochten er hangjongeren op het terrein aanwezig zijn, alarmeer dan de politie door
te bellen naar 0900-8844.

Geluidsoverlast
- Iedere bezoeker is gehouden om de privacy en de rust van andere erfgebruikers en
erfbezoekers te respecteren.
- Het is niet toegestaan om radio's, muziekinstrumenten, elektrische apparaten
of andere geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen
aan andere bezoekers.
Vuilafvoer
- Voor bezoekers zijn er afvalbakken geplaats op het Erf. Deponeer hierin uw afval,
zodat het Erf netjes blijft.
- Voor erfgebruikers zijn er 3 ondergrondse vuilcontainers:
restafval (incl. plastic), papier en glas.
- Het storten van los afval op het terrein of in de omgeving van de afvalcontainers is
niet toegestaan. Afval dient gedeponeerd te worden in de hiervoor bedoelde
prullenbakken / vuilcontainers.
- Wanneer de ondergrondse containers vol zijn, wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit te
melden aan de erfcoördinator door te mailen naar: info@hetschaffelaarerf.nl
Brandveiligheid
- In geval van brand s.v.p. onmiddellijk de hulpdiensten inschakelen. Blijf kalm en
probeer de mede erf gebruikers of bezoekers in te lichten en in veiligheid te brengen.
- Geef aan de hulpdiensten een duidelijke beschrijving van de aanrijroute en open de
poort tussen De Rozelaar en Dolfijn. Wacht de hulpdiensten op aan de weg en verwijs
ze naar de juiste plek.
- Gooi geen brandend rookwaar weg en laat kinderen niet met vuur spelen.
- Zonder toestemming van de Erfcoördinator mag de Vuurplaats niet gebruikt worden.
Aansprakelijkheid
Toegang tot Het Schaffelaar Erf geschiedt op eigen risico.
Het Schaffelaar Erf is niet aansprakelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel, verlies en/of
schade aan eigendommen.
Groen
Wij vragen uw medewerking om zuinig te zijn op alles wat groeit en bloeit op het
terrein en borders niet te betreden.
Huisdieren
- Huisdieren dienen altijd aangelijnd te zijn.
- Mocht uw huisdier onverhoopt zijn behoefte doen op het terrein, dan verwachten wij

dat u dit netjes opruimt.

Verkeer
Voertuigen en fietsen zijn niet toegestaan op het terrein.
-Voor mensen met een beperking geldt een uitzondering om te fietsen op het erf.
-Fietsen dienen geparkeerd te worden in de fietsenstalling bij de parkeerplaats, buiten
het erf (tussen de houten palen). Er is een fietsenstalling voor medewerkers bij het
pand van De Rozelaar.
-Auto’s dienen geparkeerd te worden op het parkeerterrein. Indien dit terrein vol is,
dienen voertuigen geparkeerd te worden op het parkeerterrein aan de ‘Vetkamp’
(gratis) of het “Stationsplein (betaald)..
-Indien het noodzakelijk is om met een auto het Erf te berijden dan bedraagt de
maximumsnelheid 5 km per uur. Dit geldt voor alle vervoersmiddelen.
-Het gebruik van fietsenstalling en parkeerplaatsen is op eigen risico en wij aanvaarden
geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade.
Toegang erf
- De ingang van het Erf voor gebruikers en bezoekers is via het Poortgebouw.
Organiseren van open dag, markt of event
- Het organiseren van een open dag, markt of event op “Het Schaffelaar Erf” is niet
toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Erfcoördinator.
- De Erfcoördinator zal terugkoppelen of voorgestelde activiteit kan plaatsvinden.
- Bij een open dag, markt en event wordt verwacht dat zoveel mogelijk erfgebruikers
betrokken worden bij de organisatie en de uitvoering.
- Contact via info@hetschaffelaarerf.nl
Toezicht
Kinderen onder de twaalf jaar mogen niet zonder begeleiding het terrein op.
Ouders en begeleiding zijn verantwoordelijk voor degenen die het terrein bezoeken.

EHBO | AED
Erf gebruikers en bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor EHBO-voorzieningen.
Mochten uw eigen voorzieningen niet gebruikt kunnen worden, zijn op het terrein in
het voorportaal van de Erfzaak voorzieningen aanwezig.
Er is een AED aanwezig bij de ingang van het Poortgebouw.

Opgeruimde omgeving
Het terrein is een natuurrijke omgeving, met monumentale panden op monumentaal
erfgoed. Erfgebruikers en bezoekers worden verzocht om geen rommel achter te laten
in, om of nabij het Erf en op het Parkeerterrein.

Terreingebruik
Het is niet toegestaan om (zonder toestemming):
- Goederen te koop aan te bieden.
- Het terrein te gebruiken voor het uitoefenen van een beroep of bedrijf.
- Propaganda voor enig doel of reclame voor enig product te maken.
- Borden, affiches en dergelijke aan te brengen op de buitenmuren en/of percelen.
- De plantsingels te betreden, dus ook geen fietsen tussen de beplanting en/of tegen
bomen plaatsen.
- Sleuven, geulen en gaten te graven op het terrein.
- In bomen te klimmen, bomen te beschadigen, of touwen/draden te bevestigen aan
bomen.
- Bomen, struiken en jonge aanplant te gebruiken om bijvoorbeeld waslijnen aan te
bevestigen.
- Gras- en/of tuinafval in sloten, bosjes, of plantsingels te dumpen.
- Zichtbare opslag van goederen.
- Alcohol en drugs te gebruiken of te dealen.
- Meubilair en plantenbakken te verplaatsen.
- Voorwerpen te dragen die gevaar op kunnen leveren voor bezoekers en gebruikers.
- Confetti of rijst te strooien of partypoppers te gebruiken.

