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Huren van een Mazarron Country Club woning 
Houd er alsjeblieft rekening mee dat eigenaren die hun woning verhuren, 
verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun huurders. De Mazarron Country 
Club is een urbanisatie met regels en voorschriften waar eigenaren trots zijn op 
hun omgeving. Als u een woning huurt, respecteer dan de regels, de do's en 
dont's van de urbanisatie. Deze zijn verkrijgbaar bij het kantoor. Houd er 
rekening mee dat dit niet alleen een vakantiegebied is maar dat hier mensen 
permanent wonen en dat u rekening houdt met uw buren. Een herinnering aan 
enkele van de meest voorkomende problemen zijn: 
 
Vuilnisbakken:  Maak uzelf alsjeblieft vertrouwd met de kaart die aangeeft 
waar de dichtstbijzijnde afvalbakken zijn, overvul vuilnisbakken niet of laat 
vuilnis naast  hen achter. De vuilnisbakken bij de hoofdingang zijn voor 
degenen die in dat gebied wonen, niet voor algemeen gebruik voor iedereen 
die de urbanisatie verlaat. Bij het weggooien van plastic flessen, kartonnen 
verpakkingen en platte kartonnen dozen deze alsjeblieft eerst pletten. Stort 
flessen (glas) in een van de vele grote groene glasbakken en laat deze niet 
achter bij vuilnisbakken. Een kaart met vuilnisbaklocaties is bijgevoegd.  
 
Honden:  Als u uw hond bij u heeft, let dan op de regels met betrekking tot het 
onder de hoede houden van honden op de urbanisatie. Honden moeten te 
allen tijde aangelijnd zijn, poep dient opgeruimd te worden en weggegooid in 
een van de felrode afvalbakken. Elke felrode afvalbak bevat voor uw gemak 
plastic zakken. Honden die voortdurend blaffen zijn niet acceptabel. 
 
Avond amusement:  Festiviteiten, party's etc., moeten vooraf op kantoor 
worden gemeld en muziek moet om 24:00 uur worden uitgezet, tenzij anders is 
overeengekomen. 
 
Parkeren:  Het is niet toegestaan om op de stoep te parkeren. De meeste 
wegen op MCC zijn breed genoeg om auto's op de weg te parkeren. Parkeren 
op de stoep veroorzaakt beschadiging en reparatie zal worden verhaald op de 
eigenaar van het betreffende pand. 
 
 
 
 



 


