HUISREGLEMENT:
U logeert in NATUURGEBIED,
Ja er is een huisreglement, met als voornaamste punten:

CHECK IN
Check in om 17U stipt, Check out 11U30
Tenzij anders afgesproken.
KINDEREN
Per 2 kinderen moet er één volwassene aanwezig zijn.
U let goed op uw kinderen, ze kunnen liefst al zwemmen, er is overal water op het
domein:
Een vijver, een rivier, 2 beekjes, en de buren hebben een visvijver.
Blijf ook op de paadjes.
HONDEN
Honden “aan de leiband” zijn welkom. Vergeet geen “Hondenpoepzakjes” mee te
brengen opdat zij niets zouden achterlaten.
VUILNIS
Laat NIETS achter, ALLES wat u meebrengt neemt u opnieuw mee naar huis. Breng
dus vuilniszakken mee en bijv. een doos voor lege flessen.
VUUR
Let op met vuur ! Vuur maken kan in het daarvoor voorziene kacheltje, op aanvraag
en indien het niet kurkdroog is.
PEUKEN
Rokers dubbel opletten, het is droog. We zijn hysterisch streng op peuken in het
gras ! Beware. Neem ook peuken a.u.b. weer mee.
LAWAAI
Geen nachtlawaai of loeiharde muziek. Er zijn enkele buren. Wij gaan er van uit dat
jullie de rust komen opzoeken.
WILDE DIEREN

Als je een everzwijn ziet maak uzelf groot en blijf rustig staan. Er staat een
elektrische afspanning rond het gebied waar soms zwijnen passage is. Spannend .
WILDE PLANTEN
U plukt geen planten, bloemen of breekt geen takken van bomen. Wie graag iets
wil vernemen over de eetbare aanwezige planten : vraag ernaar.
Inventaris eetbare planten in opbouw op Instagram @tombeekplagesauvage
WILDE RIVIER
Nee de rivier is niet wild, wel koud maar dat kan van pas komen.
Pas op het is niet echt diep, dus zeker niet in het water springen vanop de brug of
de kant.
WILDPLASSEN
Wildplassen wordt niet toegelaten. Er staan overal wilde eetbare planten op het
domein, die ook gebruikt worden.
Er is sanitair !!!
PRIVACY
U respecteert de privacy van de bewoners, de bewoners respecten de uwe.
Wij zien jullie niet vanop ons terras, u bent dus gerust.
GAST
U bent te gast in een privé tuin. Enkel mensen die hebben gereserveerd worden
toegelaten,
geen vrienden die à “l’improviste” langs komen. We nemen aan dat u komt met
gezelschap enkel uit uw “bubbel”.
VERZEKERING
We gaan er van uit dat u een familiale verzekering heeft.
CORONA
We ontvangen enkel mensen uit dezelfde bubbel, één bubbel per keer.
Breng zelf uw slaapgerief en handdoeken mee.
OVERTREDINGEN
Overtredingen** zijn ten laste van huurder.

**Overtredingen tegen de laatst opgelegde maatregelen met betrekking tot het
Coronavirus / Covid 19, geluidsoverlast en andere Gas-boetes gerelateerde
overtredingen.
SHADE
Huurder wordt verondersteld om iedere vorm van schade aan verhuurder te
melden.
Deze wordt normaliter door huurder binnen 48 uur aan de verzekering gemeld.
Indien schade niet werd gemeld en wordt vastgesteld dan zal een schadedossier
worden opgemaakt.
De vaste kosten voor het opstellen van een schadedossier, exclusief de schade,
bedragen €100.
We kijken er naar uit om jullie te zien genieten van het verblijf hier. Anne Marie &Kris

