Winterplaats Buitenplaats Molenwei informatie
Corona-maatregelen - Volg te allen tijde de huidige maatregelen van het RIVM op.

Beheer
De beheerder is Vicky van der Krogt, zij kan als vervanger een familielid of medewerker inschakelen
om de organisatie goed te laten verlopen.
Receptie
In de authentieke boerderijhoeve bevindt zich de receptie en de fietsenstal. Informatie over de
omgeving is verkrijgbaar net als Nespresso cups en eventueel koffie, thee en flesjes fris. Voor de
eerste levensbehoeften verwijzen we gasten door naar de winkels in het centrum van Leidschendam.
Accommodatie en camperplekken
Op Winterplaats Molenwei beschikken we over 4 accommodaties en 10 staplaatsen voor
camper/busjes. De Winterplaats is een verhard erf met stroompunten en gedeeltelijk verlichting.
Kleine slaapbusjes zonder stroomwensen kunnen ook op de rand van het erf aan de weide staan.
Sanitair, afwas- en stortpunt
Achterop het erf is een net sanitair gebouw voorzien van dames- en herentoilet met warme douches.
Een watertappunt en afwasplaats zijn aanwezig onder de grote Luifel. In een oud toilet is een
stortpunt met spoelslang voor het ledigen van een toiletcassette.
Parkeren auto’s
Auto’s parkeren kan op het bovengelegen parkeerterrein. Bagage kan in en uit de auto geladen
worden onderaan het erf. Per Winterpod is één auto inbegrepen. Voor een extra of bezoekersauto
geldt een parkeertarief per dag.
Afsluiting terrein
’s Avonds vanaf 20.30 uur hangt een ketting over de brug tot de volgende ochtend. Indien je na die
tijd thuiskomt kun je de ketting even loshalen en er overheen rijden met fiets of auto.
Fietsenstalling
Eigen fietsen kunnen bij de camper en accommodatie of fietsenstalling blijven staan. Eigen e-bikes
kunnen overnachten en opladen in de fietsenstal. Alle huurfietsen overnachten ’s nachts in de
fietsenstal
Bezoekers Winterplaats
Bezoekers zijn welkom van 9.00 tot 21.00 uur met een maximum van 4 bezoekers per dag per
staanplaats, anders graag in overleg. Voor bezoekers geldt een dag- of logeertarief wat voor
aankomst kan worden voldaan. Aanmelding van bezoekers kan bij reservering of 1 dag vooraf bij de
receptie.
Feestjes
Op de buitenplaats worden geen feesten en partijen gehouden. Gasten die onverwachts feestjes
organiseren worden hierop aangesproken. Bij meer dan 4 bezoekers en of overlast wordt ingegrepen
en aan bezoekers gevraagd om de locatie te verlaten.
Muziek
Elektronische muziek is standaard verboden, in overleg kan achtergrondmuziek gespeeld worden
tijdens een kleine ontmoeting. Na 22.00 uur houden we van stilte.

Overige activiteiten
Publieksevents en besloten activiteiten als een verjaardag, teambuilding, vergadering of concert
vinden regelmatig plaats. Veelal betreft dit activiteiten die overdag plaatsvinden of tot uiterlijk 21.00
uur en buiten vakantieweken om.
Zie de agenda van Buitenplaats Molenwei voor publieke activiteiten.
Aankomst en verblijf
Bij de receptie kun je de sleutel van jouw accommodatie ophalen of aankomst met eigen camper/bus
melden. Parkeren kan direct achter de hooiberg.
Aankomst is mogelijk vanaf 15.00 uur en tot 18.00 uur.
Indien je buiten deze tijden wilt aankomen stellen we het op prijs als je vooraf aangeeft welk tijdstip
we jou kunnen verwachten, dit kan per mail of telefonisch.
Beddengoed en handdoeken Winterpods
Wij zorgen graag voor een onbezorgde aankomst, hebben de bedden opgemaakt en 2 handdoeken
klaargelegd in de Winterpods.
Schoonmaak en wasgoed
Winterpods dienen bij vertrek bezemschoon achtergelaten te worden. Dit betekent: de vloer is
geveegd, de koelkast is leeg, de vaat is schoon en opgeruimd en de bedden zijn afgehaald met het
wasgoed op de grond.
Verlies sleutel
Indien je de sleutel verliest van de Winterpod brengen we € 15.- in rekening.
Stroomvoorziening
De Winterpods zijn voorzien van stroom en stopcontacten. We stellen het op prijs dat geen
verwarming en binnen- en buitenverlichting aan is als dit niet nodig is en als je afwezig bent.
Het gebruik van frituur, gourmetstel en bakapparatuur is verboden in de Pods.
Camperaars kunnen vooraf aangeven of zij stroom wensen. Het dagtarief is € 4,50. Indien
beschikbaar kan ter plaatse een stroompunt worden aangewezen.
Wifi
Wifi is kosteloos aanwezig onder de Luifel.
Opladen fiets of auto
Op het erf is een oplaadpunt in de hooiberg voor e-bikes. Laadpalen voor auto’s komen later pas.
Kaarsen, BBQ en open vuur
Kaarsen mogen niet gebrand worden in de Pods.
BBQ’n mag buiten op gas, met kolen alleen als het windstil is en van de grond af.
Het maken van een kampvuur is niet toegestaan, soms steken we een houtkachel aan in de hooiberg
tot uiterlijk 22.00 uur.
Vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk wordt alleen met oud en nieuw rond 00.00 uur op prijs gesteld en
afhankelijk van hoe de wind staat wordt een afsteeklocatie afgestemd.
Decoratiematerialen
Kerstdecoratie, slingers en ballonnen dienen na afloop verwijderd te zijn uit de accommodatie.
Serpentines en confetti is op het hele terrein verboden. Indien decoratie gezien wordt als brandgevaar

wordt de gebruiker hierop aangesproken. Eigen sfeerverlichting mag niet buiten in stopcontacten
worden geplaatst.
Alcohol
Met alcohol mag niet over het terrein worden gelopen en dient binnen de gehuurde accommodatie en
of op een terras genuttigd te worden.
Roken
Roken in de Winterpods, toilet en groepsaccommodatie is verboden en kan op aangesloten terras of
buitenterrein. Het is niet toegestaan om met sigaretten over het terrein te lopen en verspreid staan
peukenbakjes.
Drugs en softdrugs
Het gebruik van drugs is verboden op Molenwei. Bij constatering wordt gasten gevraagd de locatie te
verlaten.
Afval
Achter op het erf is een grijze rolcontainer aanwezig voor restafval. Klein plastic, verpakkingen en
blikjes kunnen in de PMD bak en papier in de blauwe container. Glaswerk wordt ook apart
ingezameld.
Bezorgdiensten food
Indien bezorgdiensten worden ingeschakeld dient de afnemer zelf de bezorger op te vangen beneden
op het erf of vooraan bij de hooiberg.
Taxi’s en vervoersdiensten
Het brengen en halen van gasten en logees dient te gebeuren vanaf de benedenplaats, niet op de
brug. Toeteren wordt niet op prijs gesteld.
Overlast
Op ongeoorloofd gedrag en het veroorzaken van overlast wordt de hoofdhuurder aangesproken. Op
Molenwei houden we rekening met andere gasten, logees en de buren.
Privacyverklaring
Buitenplaats Molenwei is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die je aan
ons verstrekt. Deze verantwoordelijkheid is weergegeven in de privacyverklaring die op onze website
te lezen is. Wij zullen de gegevens niet aan derden doorgeven zonder jou daarvan op de hoogte te
stellen.

