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Respecteer het gehuurde appartement, haar buren en haar omgeving –
met inbegrip van de stilte na 22 u.
Houd u aan het maximum van 4 personen.
Huisdieren zijn in geen geval toegelaten. Indien u toch huisdieren
meebrengt, hebben wij het recht u de toegang tot het appartement te
weigeren. Indien er toch huisdieren binnen worden gebracht, zal dit
aanleiding geven tot extra schoonmaakkosten.
Roken is binnenshuis verboden. Gelieve buiten geen peuken op het terras
te vertrappen en/of weg te gooien.
Laat het appartement en haar inhoud in perfecte staat achter voor de
volgende gasten. Alle meubels dienen op hun plaats te blijven staan. Bij
het verlaten dient de vaat gewassen en teruggeplaatst te zijn, het afval
naar de straatcontainers gebracht en het toilet in propere toestand
achtergelaten. Het appartement dient geveegd/gestofzuigd te worden. De
grondige poetsbeurt wordt door een professionele poetsploeg verzorgd.
Zorg ervoor dat alle elektrische toestellen uitgeschakeld zijn (airco, oven,
koffiezet, waterkoker, TV, …). Laat de deur van de koelkast open en zet de
hoofdschakelaar van de elektriciteit uit.
Gelieve NOOIT maandverband, inlegkruisjes, tampons, luiers, etensresten
of andere zaken in het toilet te gooien en door te spoelen. Dit kan
aanleiding geven tot verstoppingen of slecht functioneren, en zal
aanleiding geven tot extra kosten voor de huurder.
Alle bedden zijn voorzien van een matras- en kussenbeschermer.
Beddenlakens, kussenslopen zijn in tweevoud voorzien, alsook reserve
matrasbeschermer. Gebruik alle materiaal correct, zo niet hebben we het
recht de huurwaarborg te houden voor de reiniging van de matras en/ of
de matrasbeschermer.
Gelieve ons (of het verhuurkantoor) in geval van schade of problemen
altijd en onmiddellijk te verwittigen. Uiteraard kunt u ons ook voor
praktische vragen contacteren.
Fonduen, frituren en (steen)grillen is binnenshuis verboden.
Werp niets over de omheining of in de tuin, dit leidt tot overlast van de
buren en trekt ongewenste dieren aan.
Vuilnis wordt verzameld in straatcontainers op verschillende plaatsen in
het dorp. Er zijn aparte containers voor glas, papier & karton, plastic en
restafval. Afval dat te groot is voor de opening van de container, kan
ernaast geplaatst worden. Voor afval dat niet verwijderd wordt, zal een
kostprijs van 10 euro worden aangerekend.

Geniet van uw verblijf in ons appartement en behandel het als een “goede
huisvader”, zodat het voor de volgende gasten ook een aangenaam verblijf
wordt. Bedankt!
	
  
	
  

