
BIJLAGE 1: Huisregels

Tijdens het verblijf in de Accommodatie zijn de specifieke huisregels die door de Eigenaar worden medegedeeld van toepassing,

alsmede aan de algemene huisregels die hieronder worden uiteengezet. De Klant zal:

1. De beperking van het aantal personen voor de maximale capaciteit van de Accommodatie respecteren, zoals meegedeeld

door Ardennes-étape in functie van de samenstelling van de groep die deelneemt aan het verblijf in de Accommodatie.

2. Geen (studenten)feesten, vrijgezellenfeesten, lockdown feesten, evenementen in strijd met de goede zeden of andere

soortgelijke evenementen organiseren tijdens de gehele duur van het verblijf in de Accommodatie.

3. De regels naleven die van toepassing zijn op de aanwezigheid van een hond, zoals meegedeeld door Ardennes-étape aan

de Klant, indien Ardennes-étape de aanwezigheid van een hond in de Accommodatie toestaat. Bijvoorbeeld, zonder dat de

onderstaande lijst exhaustief is, is een hond niet toegelaten in de kamers en op de banken en moeten de volledige

Accommodatie en de tuin worden gereinigd van alle dierlijke uitwerpselen. Indien de tuin gedeeld wordt met een andere

Accommodatie, zal Ardennes-étape de Klant eraan herinneren dat de hond aan de lijn gehouden moet worden en dat al het

nodige gedaan moet worden om elke schade aan personen of goederen te vermijden, met dien verstande dat de Klant in dat

geval als enige verantwoordelijk is. Bovendien dient de Klant alle wettelijke verplichtingen na te leven betreffende het houden

van honden die als gevaarlijk bekend staan.

4. De buren niet storen of harde geluiden maken, de buurt respecteren en zich in het algemeen gedragen als een redelijk en

vooruitziend persoon tijdens het verblijf in de Accommodatie.

5. Geen tijdelijke onderkomens (bijv. tent, camper, mobilhome,...) plaatsen op of in de buurt van de Accommodatie.

6. Tijdens het verblijf in de Accommodatie geen handelingen verrichten die in strijd zijn met de openbare orde of de goede

zeden.

7. Het rookverbod respecteren in de binnenruimtes van de Accommodatie.

8. Eigen linnengoed (lakens, bedovertrekken, kussenslopen, badhanddoeken en vaathanddoeken) naar de Accommodatie

mee te brengen en matrassen te bedekken met een hoes of laken, tenzij de Accommodatieregels anders bepalen.

9. Geen slaapzakken gebruiken in de accommodatie.

10. Geen gebruik maken van een friteuse, barbecue, vuurkorf, tent, camper, opblaasbaar zwembad/bubbelbad of

oplaadstation voor elektrische auto's tijdens het verblijf in de Accommodatie, tenzij anders overeengekomen.

11. Op de einddatum van het verblijf waarop de Boeking betrekking heeft, dient u de Accommodatie vóór 10.00 uur te

verlaten, behalve in het weekend, dan is het toegestaan tussen 10.00 en 20.00 uur te vertrekken, tenzij anders vermeld op het

vakantieticket. De Accommodatie, het meubilair en de uitrusting in dezelfde staat terugbrengen als bij aankomst zoals beschreven 

in de plaatsbeschrijving en tevens in perfecte staat van orde en netheid.

https://www.ardennes-etape.be/experience/form/contact



