
Welkom in 
Noordpolderzijl!
Je bent (binnenkort) te gast in het Waddengebied. De Waddenzee is UNECSO Werelderf-
goed. Een dynamisch gebied dat met elk tij verandert. Een prachtig natuurgebied, waar 
de nacht nog donker is. Een Werelderfgoed waarin al eeuwenlang mensen leven. Met en 
van de zee. De geboortegrond van het Nederlandse waterbeheer, met een uniek stelsel 
van wierden, dijken, watergangen, polders en gemalen. Een gebied om te ontdekken! 



Algemene voorwaarden
Voordat je een fantastische tijd tegemoet 
gaat in deze trekkershut en kunt gaan ge-
nieten van het Waddengebied, willen wij je 
graag attenderen op de volgende punten:

Aankomst en vertrek
Je bent welkom vanaf 14:00 uur en kunt de 
sleutel ophalen bij:

Restaurant 't Zielhoes
Zijlweg 4
9988 TD  Usquert
Mocht er even niemand zijn, bel dan met het 
nummer 06 10 92 97 47.

Bij vertrek lever je om 10:00 hier de sleutel 
ook weer in. De trekkershut graag netjes en 
schoon achterlaten en het afval naar de af-
valcontainers brengen.

Trekkershut en omgeving
Wij spreken af, en je verklaart hierbij, dat 
je de trekkershut en het terrein rondom op 
een nette en correcte wijze gaat bewonen 
en dat er tijdens het verblijf geen overlast 
veroorzaakt zal worden. Breng je onver-
hoopt schade toe aan het terrein/huisje of 
is er sprake van nalatig gebruik, dan kunnen 
de kosten daarvan op jou verhaald worden 
door de verhuurder.

De trekkershut wordt gemeubileerd ver-
huurd en is voorzien van voldoende keu-
kengerei, vaatwerk, glaswerk, 1-persoons-
dekbedden en kussens (onderlakens zijn 
aanwezig, overig bedlinnen moet je zelf 
meenemen). Er is geen koelkast aanwezig.
Bij aankomst zijn alle voorzieningen, appa-
raten enz. heel en in werking. Mocht dit niet 
zo zijn, informeer dan zo spoedig mogelijk 
de verhuurder of zaakwaarnemer. Zij zullen 
dan zo snel mogelijk het probleem proberen 
te verhelpen. Ook ben je als gast verplicht 
de verhuurder van de trekkershut binnen 12 
uur  na aankomst te waarschuwen in geval 
van schade in het gebouw.



Overige bepalingen en huisregels
 � Roken is niet toegestaan in de trekkershut
 � Open vuur en barbecueën is niet toege-
staan. 

 � Vuurwerk is niet toegestaan (ook niet tij-
dens de jaarwisseling)

 � In de trekkershut en op het omliggende 
terrein zijn geen feesten en evenemen-
ten toegestaan

 � Laat iedereen genieten van deze prach-
tige locatie en veroorzaak geen overlast 
(onder andere geen harde muziek, geen 
drones en zorg in ieder geval voor stilte 
tussen 23.00-07.00 uur). 

 � Parkeren kan op de parkeerplaatsen 
(niet bij de trekkershutten). 

 � Honden moeten zijn aangelijnd. Met een 
hond wandelen langs de dijk is niet toe-
gestaan. 

 � Afval kunt u kwijt in de containers aan het 
begin van de parkeerplaats. 

 � De trekkershut is niet aangesloten op de 
riolering, het afvalwater wordt gezuiverd 
met een helofytenfilter. Het is absoluut 
niet toegestaan om tampons, maandver-
band, vochtig toiletpapier e.d. door het 
toilet te spoelen. Dit kan grote problemen 
en verstopping veroorzaken. Zorg bij het 
afwassen s.v.p. dat geen etensresten 
door de afvoer verdwijnen.

Verder is het belangrijk om te weten dat je 
als gast de verhuurder of zijn/haar verte-
genwoordiger nooit de toegang tot de trek-
kershut mag weigeren als hierom gevraagd 
wordt. 

Aansprakelijkheid 
Uiteraard hopen we dat je een zorgeloos 
verblijf hebt. Goed om te weten dat je je 
verblijf onderneemt op eigen risico. Alle kos-
ten voortvloeiend uit schade aan het terrein 

of een accommodatie veroorzaakt door de 
bezoeker, komen voor rekening van de be-
zoeker. Het is ons niet mogelijk enige aan-
sprakelijkheid te aanvaarden voor schade of 
letsel, berokkend aan de bezoeker(s), door 
welke oorzaak deze schade of dit letsel dan 
ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprake-
lijk voor het verlies, diefstal of beschadiging 
van eigendommen, geld inbegrepen. Wij ad-
viseren je hiervoor te verzekeren.

Annulering
Natuurlijk hopen we dat het annuleren van je 
boeking en je bezoek aan het mooie Noord-
polderzijl niet aan de orde is. Het is goed om 
te weten dat het uitgangspunt is dat bij een 
annulering van een boeking het volledig be-
taalde bedrag is verschuldigd. Dit betekent 
dat bij annulering het bedrag dat u heeft 
betaald voor de accommodatie niet wordt 
terugbetaald. Een annulering dient schrifte-
lijk, bijvoorbeeld via e-mail, te geschieden. 
Voor ernstige onverwachte situaties kun je 
zelf een annuleringsverzekering afsluiten. 
Bij annulering kan door uw verzekeraar om 
een factuur worden verzocht.

Meer informatie over het gebied en de 
bezienswaardigheden vind je op:
www.waddenland.groningen.nl  
www.visitgroningen.nl 
www.visitwadden.nl  
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