
REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET  

"LANDGOED SUUBARG" 

WIERDENSEWEG 19A DAARLE (Ov.) 

 

1. Op het terrein mag niet met gemotoriseerd verkeer worden gereden anders dan voor aan- 

en afvoer materialen.  

 

2. Parkeren is mogelijk op het veldjes aan het begin van het Landgoed. (ingang Haarwegzijde 

voor gebruikers van het middenveld en ingang Wierdenseweg voor gebruikers van het 

westerveld) 

 

3. Indien bij het betreden en/of tijdens het gebruik van het landgoed ongeregeldheden 

worden geconstateerd wordt u verzocht dit direct aan ons te melden. 

 

4. Voor het gebruik van leidingwater is een wateraansluiting bij de beheerderruimte en bij de 

mobiel toiletruimte in het bos aanwezig. (wees zuinig met het gebruik) 

 

5. het gebruik van elektra dient aangevraagd te worden. Afhankelijk van het gebruik zal 

hiervoor een extra bijdrage worden gevraagd. 

 

6. Op het open veld direct achter de beheerderruimte mogen geen tenten worden geplaatst.    

 

7. Voor het gebruik van de beheerderruimte (inclusief toilet, douche en koelkasten) vooraf 

contact opnemen met de eigenaar. 

 

8. Het verblijf op het landgoed is voor eigen risico.  Let goed op voor boomstronken etc.  

  
9. Binnen het Landgoed mogen geen beplantingen worden gesnoeid, gekapt of worden 

beschadigd. 

 

10. Het maken van een kampvuur is alleen mogelijk op de open velden in brandtonnen of 

gelijkwaardig onder toezicht van de leiding van de (scouting)groepen.  

 

11. Voor een kampvuur mag gebruik worden gemaakt van te sprokkelen hakhout.  

 

12. Het landgoed dient schoon van vuil te worden gehouden. Vuilnis dient te worden verzameld 

en te worden afgevoerd. 

 

 Willemien en Henk Schuurman, Barneveldseweg 111, 3862 PB te Nijkerk wenst u een fijne 

periode op het Landgoed Suubarg te Daarle. 

 

 

Voor vragen op- of aanmerkingen neem contact met ons op.   

Wij zijn telefonische bereikbaar onder nr. 033 245 29 12 of per  

e-mail: schuurman.driedorp@planet.nl 

 

Voor algemene informatie zie de website www.landgoed-daarle.nl 

 

Nijkerk,  November 2016. 
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