Huishoudelijk reglement
•

De huurder zal de vakantiewoning als een goede huisvader gebruiken

•

Het is verboden te roken binnen in de vakantiewoning.

•

Het is de huurder niet toegestaan om in de woning gebruik te maken van raclette, gourmet, fondue toestel of friteuse.

•

De hottub wordt een eerste maal voorbereidend opgestookt door ons.
Daarna kan uzelf de kachel opstoken volgens eigen wens en volgens de richtlijnen die u van ons meekrijgt.
Gelieve om hygiënische redenen u te douchen voor het gebruik van de hottub.

•

Het is de huurder niet toegestaan om de woning te gebruiken voor vrijgezellenfeestjes of andere feestelijkheden.

•

Er mag geen nachtlawaai veroorzaakt worden. Wij houden van de stilte tussen 22u en 8u.

•

Het is de huurder niet toegestaan om met meer mensen dan toegestaan in de vakantiewoning te overnachten.

•

Niet logerenden hebben geen toegang tot het domein en de gebouwen.

•

Huisdieren zijn niet toegestaan.

•

Gelieve geen van onze eigen dieren te voederen, ook niet eenmalig aub!

•

Op het einde van de verhuurperiode wordt alles terug op zijn plaats gezet, zoals gevonden bij aanvang van de
verhuurperiode en veegvrij afgeleverd. De gebruikte keukentoestellen, keukengerei, de oven en de barbecue worden
schoongemaakt door de huurder.

•

Afval dient verzameld te worden in de daartoe voorziene afvalemmers.
Er bestaat een afzonderlijke vuilnisemmer voor volgende soorten afval:
-

het huisvuil = zwarte zak in de leefruimte,

- PMD = Plastiek Metaal Drankkartons = blauwe zak in de berging
-

Papier en karton = grijze box in de berging

- Glas = grijze box in de berging
•

De eigenaren zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich voordoen in of rondom de
woning tijdens een verblijf. De huiseigenaars zijn tevens niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van persoonlijke
bezittingen of kostbaarheden. Door deze huurovereenkomst te accepteren is overeengekomen dat alle gasten
uitdrukkelijk het risico van schade ten gevolge van het gebruik van de woning erkennen.

•

Bij diefstal zal altijd de politie van Oudenaarde verwittigd worden.

•

In geval van geschil, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde bevoegd.

