Huishoudelijk reglement "Le Grandgousier"

We wensen jullie te bedanken voor het vertrouwen en wensen jullie een aangenaam verblijf!
Beide partijen, verhuurder en huurder verbinden zich ertoe om onderstaande punten goed toe te
lichten en na te leven.
1. 2 heilige regels!
o respect voor het huis, zijn faciliteiten & (nieuw) materiaal
o respect voor de woonzone & onze buren
 buiten -stilte na 22u (+binnen-ramen/deuren toe)
2. Aankomst en vertrek : het uur van aankomst :
o Aankomst tussen 16 en 18 uur
o Vertrek voor 10 uur (20 uur ‘s zondags bij weekendverblijf)

O
O

O
O

Bij laattijdige aankomst verzoeken wij u de eigenaar te willen waarschuwen op
0032/(0)84.36.62.93
3. Inventaris en toestand van de uitrustingen ontvangen en ondertekend
O
De huurder moet het goed teruggeven in de staat waarin het zich bij zijn aankomst bevond .
Hij is burgerlijk aansprakelijk voor verliezen en/of schade.
4. Huisdieren : in de Grandgousier zijn honden welkom. Gelieve dit duidelijk aan te geven op
het huurcontract. Als er schade wordt vastgesteld, veroorzaakt door deze huisdieren, zal de
waarborg niet worden terugbetaald.
O
5. Wagens/tenten/mobil-home :
Parkeer de wagens op onze privaat-parking .Tenten, mobil-homes en dergelijke worden niet
toegestaan. Let op : men mag, volgens de regels van de brandveiligheid ,de maximale
capaciteit van logeurs niet overschrijden . Bij het niet opvolgen van deze regel kan de
eigenaar de verhuur onmiddellijk stopzetten zonder vooropzeg noch terugbetaling. O
6. Algemene netheid
o gebruik hoofdingang - zij-ingang
o glas-papier/karton/PMD/restafval sorteren

O
O

7. Faciliteiten :
o alle toestellen hebben een gebruiksaanwijzing. Als u tijdens uw verblijf technische
problemen ondervindt, gelieve dan contact op te nemen op het volgende nummer:
0032/(0)84.36.62.93
O
8. Brandveiligheid : de gîte is uitgerust met rookdetectors, mag NIET gerookt worden
o roken verplicht buiten de woning (peuken in asbak)
O
o binnen frituren is NIET toegestaan
O
9. Opgelet!
o energie-forfait maar verspil niet
o vloeren - vet & vlekken onmiddellijk opkuisen / dweilen

O
O

10. De gîte is gelegen in een rustig dorpje. De bewoners hechten er 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 in het algemeen: fauna, flora, diverse uitrustingen, enz.
O

11. Vertrek :
o perfecte staat van netheid
 vloeren veegproper
 ruimtes, vaat, toestellen, meubels, toiletten, afval
o status & schademelding te bekijken bij vertrek
o indien schade/problemen - officiële melding

O
O
O
O

12. Veiligheid van de kinderen : toon hen het huis en bespreek met hen de basisregels :
o niet lopen op de gang en/of trap
o niet met de deuren slaan
o de tuin in geen geval verlaten, gevaar straat
O
Houd uw kinderen steeds in de gaten !
13. In geval van...
o vragen --> bellen
O
o ernstige overlast --> waarborg (€ 250)
O
 grote muziekbox/PA-systemen niet toegelaten
14. Communicatie van regels naar alle aanwezigen

O

15. Ontvangst waarborg
o terugstorting na 14 d (indien geen problemen)

O

