
Welkom bij Caetshage!  
 
U huurt een ruimte bij Caetshage. Dat is een prachtige locatie voor een bijeenkomst. 
Caetshage is ook een boerderij waar het boerengezin woont en waar zorgvragers rondlopen. 
Daarom gelden er een aantal specifieke afspraken. Om misverstanden te voorkomen zetten 
we alles even op een rijtje.  
 
Parkeren 
De parkeerruimte op ons terrein is zeer beperkt. Wilt u uw bezoekers erop wijzen dat zij 
parkeren aan de parkeerplaatsen aan de overkant van de Rijksstraatweg. Beiden liggen op 
een paar minuten lopen. Een links vanuit Caetshage gezien (naast de Henriëtte Roland 
Holststraat) en een rechts (via de Meerlaan naar Hendrik Marsmanweg).  
 
Voordeur 
Wilt u als u de keuken of zolder huurt bij aankomst en vertrek de voordeur gebruiken?  
Het is fijn als u uw gasten door middel van een bord erop wijst waar ze moeten zijn.  
 
Ruimte 
Het is zonder toestemming niet toegestaan andere binnenruimtes te betreden dan die u heeft 
gehuurd, inclusief de gang, garderobe en toiletten.  
U mag dus niet zonder toestemming en begeleiding de kassen in, de winkel of de schuur in 
de werkzolder op of de voorraadkasten openmaken.  
 
Frisse neus 
Voor een frisse neus of om even te roken kunt u tot 19:00 uur het erf en de openbare paden 
gebruiken. Na 19:00 graag het buiten-zijn beperken tot het overkapte terras voor de keuken. 
Houdt u rekening met alle andere gebruikers van Caetshage? Dat betekent ook dat alle 
werkers op de boerderij niet gestoord moeten worden in hun werk. Veel zorgvragers vinden 
contact heel leuk, maar het haalt hun ook uit hun concentratie.  
 
Schoon 
Omdat onze ruimten (m.u.v. de zolder) overdag ook gebruikt worden door zorgvragers en 
andere buitenwerkers is het niet altijd overal spik en span. We doen ons best om rekening te 
houden op uw komst, maar mocht u iets niet schoon aantreffen, dan rekenen we op uw 
begrip. Vindt u het onacceptabel, geef dan even een seintje. Dan kunnen we er nog wat aan 
doen.  
Laat u de ruimte minimaal achter zoals u ‘m heeft aangetroffen?  
Bezem, veger en blik, vaatdoek etc. treft u in de ruimte aan.  
Als de vaat beperkt is, vragen we u om die met de hand te doen, zodat we geen half gevulde 
vaatwasser gebruiken.  
 
Afval scheiden 
We scheiden ons afval zoveel mogelijk. Bakken voor papier, glas, plastic, groenafval en 
dergelijke staan klaar.  
 
Verwarming en licht 
Wilt u de verwarming weer op 12° zetten en het licht uitschakelen, als u de ruimte niet meer 
gebruikt?  
 
Apparatuur 
Huurt u de zolder of de keuken, dan kunt u de vaatwasser, de oven en het fornuis gebruiken. 
De handleidingen voor het gebruik van de apparatuur vindt u verderop in deze map.  
Vergeet u niet alle apparaten weer uit te schakelen na gebruik?  
 



Potten, pannen en servies 
U mag alle keukenspullen gebruiken die in de ruimte aanwezig zijn, met uitzondering van de 
drie grote pannen en de ingrediënten van de zorgkeuken.  
 
Wifi 
U kunt gebruik maken van onze Wifi. De inloggegevens hangen naast de deur.  
 
Stuk 
Mocht er door gebruik onverhoopt iets sneuvelen, dan verzoeken we u dit te melden in de 
map. Vergeet niet datum en uw naam erbij te zetten?  
Wij behouden het recht voor om voor vervanging of reparatie de kosten bij u in rekening te 
brengen.  
 
Brand en andere calamiteiten 
Zorgt u dat u weet wat u moet doen bij een calamiteit? Een plattegrond van de vluchtroute en 
de plaatsen van brandblussers en EHBO sets hangen: 
• op de pilaar in het midden van de keuken 
• aan de binnenkant van de deur van de zolder.  
 
Spullen  
Mocht u iets kwijt zijn, dan kunt u dat doorgeven via de mail. Wij zijn niet aansprakelijk voor 
diefstal of beschadiging van uw spullen en die van uw bezoekers.  
 
Contact 
Heeft u tijdens uw verblijf op Caetshage een dringende vraag, verzoek of melding, dan kunt 
u contact opnemen met boer Todd. Contactgegevens vindt u in de map.  
 
Niet afmelden 
Als u vertrekt hoeft u zich niet af te melden. Wij sluiten het gebouw weer af.  
 
 

WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER TIJDENS UW VERBLIJF OP CAETSHAGE! 


