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Huishoudelijk reglement 
 

- Respecteer het vakantiehuis alsof het uw eigendom is 
- Volg de regels voor vreedzaam samenleven met de buren en omgeving 

 

Aankomst en vertrek 
-De aankomst en vertrekuren staan op uw reservatiebevestiging, 
 bij laattijdige aankomst verzoeken wij U ons te verwittigen op het +32 0472/91.39.76 

Verantwoordelijkheden 
-U bent verantwoordelijk voor het gedrag van alle gasten en eventuele huisdieren, wijs iedereen 
erop respect te hebben voor het vakantiehuis en de omgeving. 

-Omwille van de brandveiligheid mag de capaciteit van 28 personen niet overschreden worden, 
indien dit niet gerespecteerd wordt kan het verblijf zonder voorafgaande bekendmaking noch 
vergoeding opgeschort worden. 

Plaatsbeschrijving 
-De huurders krijgen bij aankomst een plaatsbeschrijving van het vakantiehuis, deze moet door beide 
partijen ondertekend worden ten bewijze van de toestand van de gehuurde ruimte en toestellen. 
De huurder moet het goed teruggeven in de staat waarin het zich bij zijn aankomst bevond. Hij is 
aansprakelijk voor verliezen of schade. 

-Als u afwijkingen van de plaatsbeschrijving opmerkt gelieve dit ten laatste om 10.00U de dag na 
aankomst te willen melden. 

-Handleidingen zijn ter beschikking bij elk toestel. 

-Hout voor de haard en gas voor de bbq worden gratis voorzien 

Onderhoud 
-Bij aankomst bevindt het vakantiehuis zich in een nette en comfortabele toestand. De schoonmaak 
is inbegrepen in de huurprijs, wij verzoeken U het vakantiehuis achter te laten in de toestand waarin 
het zich bevond (opgeruimd). 
-voor het afval staan vuilnisbakken ter beschikking. 

Algemeen 
-Het vakantiehuis is gelegen in een rustige omgeving, iedereen hecht belang aan hun rust, wij 
verzoeken U dan ook om het nodige respect aan de dag te willen leggen voor de bewoners en de 
omgeving, fauna, flora…. 



-Het vakantiehuis is uitgerust met een brandmeldingscentrale en er mag niet gerookt worden in het 
gehele gebouw, buiten kan dit uiteraard wel. 
-goedgemanierde huisdieren zijn steeds welkom gelieve dit vooraf te melden. 

Technische problemen 
-Als er tijdens uw verblijf technische problemen voordoen gelieve dan contact op te nemen met het 
nummer dat in de keuken hangt. 

 

Wij wensen U een aangenaam verblijf in ons 
vakantiehuis 

 
Handtekening van de huurder    Handtekening van de verhuurder 


