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Rowe	de	Remoleu	22	
									6941	Heyd	

	

HUISREGLEMENT		

	
Van	harte	welkom	 in	dit	vakantiehuis!	
	
Dit	huisreglement	is	bedoeld	om	u	een	prettig	en	probleemloos	verblijf	te	laten	hebben.	
Het	 bevat	o.a.	 informatie	over	telefoonnummers	van	artsen,	brandweer,	politie	en	
beheerder,	alsook	 inlichtingen	over	de	streek.	
	
Er	zijn	een	aantal	regels	opgesteld	en	wij	zouden	u	vriendelijk	verzoeken	deze	te	
respecteren.		
	
Wij	wensen	u	een	 fijne	 vakantie!	
	
	
	
HUURVOORWAARDEN	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
1. Wilt	 u	 de	 meubels	 niet	 verplaatsen.	 Dit	 kan	 onnodige	 schade	 en	 slijtage	 van	 de	

meubels	tot	gevolg	 hebben.	
	
2. Gelieve	 niet	in	de	kelder	te	gaan.	
	
3. Niets	 in	 de	 toiletten,	 badkuip,	 wastafels	 of	 andere	 afvoeren	 werpen.	
	
4. Gebruik	 altijd	 linnengoed	 op	 de	 bedden.	 Mocht	 u	 dit	 nalaten,	 dan	 kunnen	 u	 de	

reinigingskosten	 van	de	 kussens,	dekens	en	matrassen	 in	 rekening	worden	gebracht.	
	
5. Bij	de	open	haard	 let	 u	erop	dat	u	geen	nat	hout	 gebruikt.	Koop	het	 hout	en	haal	het	

niet	uit	de	bossen	of	bij	de	buren.	De	open	haard	dient	door	de	huurder	zelf	te	worden	
schoongemaakt.	

	
6. Geen	huisdieren	toegelaten.	
	
7. Respecteer	 de	 tuin,	 kom	 niet	 aan	 planten	 en	 bomen,	 stook	 geen	 vuurtje!	 Geen	

toelating	voor	tenten	en	 caravans.	
	
8. Signaleer	 eventuele	onvolkomenheden	 binnen	 de	 12u	na	 aankomst	 aan	 de	eigenaar,	

zodat	u	er	aan	 het	 einde	van	het	 verblijf	 niet	 voor	 aansprakelijk	gesteld	wordt.	Meld	
eventuele	ontstane	 schades	 aan	 het	 eind	van	het	 verblijf,	zodat	de	 eigenaar	 het	 huis	
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voor	 de	 volgende	 gasten	 in	 orde	 kan	 brengen.	 Eventuele	 klachten	 dient	u	meteen	
(uiterlijk	binnen	12u)	na	constatering	te	melden	aan	 de	 eigenaar.	

	
9. Gelieve	 NIET	 te	roken	 in	het	vakantiehuis!	
	
10. Keukengerei	 dient	afgewassen	 en	 terug	 op	 hun	 plaats	gezet	 te	 worden.	 Barbecue,	

magnetron	 en	 koelkast	 worden	 gereinigd	 door	 de	 huurder.	 Vuilbakken	 worden	
geledigd.	

	
11. Het	afval	dient	zeer	goed	gesorteerd	te	worden,	ze	zijn	ontzettend	streng	hierop.	Groente	

–en	fruitafval	 in	het	 groene	 containergedeelte,	 restafval	 in	 het	 grijze.	GEEN	brikjes	en	
glas	in	de	container	(glascontainer	in	Barvaux	aan	station,	in	Bomal	aan	sporthal	‘Sassin’)	
deze	dient	u	mee	 te	nemen	 naar	huis,	eveneens	het	 huisvuil	dat	niet	meer	 in	de	grijze		
container	kan	moet	u	meenemen!	

	
12. Wij	zijn	NIET	 verantwoordelijk	voor	ongevallen	 in	 en	buiten	het	vakantiehuis!	
	
	
	
NUTTIGE	INFORMATIE	

	
1) De	dichtstbijzijnde	arts	is:	La	Maison	Medicale	

Rue	du	Ténimont,	37	
6941	 Barvaux	
Tel	:	0032(0)86.21.27.52	
--------------------	
Dokter	Dony	–	Voie	Michel,	117	–	6941	 Barvaux	Tel	:	0032(0)86.21.36.10	

	
2) Overige	 telefoonnummers:	

Brandweer:	 0032(0)86.47.77.77	of	 100		
Politie:	 0032(0)86.21.93.40	

	
3) Plaatselijk	 /	regional	VVV	kantoor:	

VVV	 Bomal	
Rue	du	Sassin,	1	6941	Bomal	Tel	:	0032(0)86.21.24.84	
Bancomat:	 Barvaux:	o.a.	 Fortis	Bank	ca.	100m	voorbij	zijweg	naar	Hamoir	aan	weg	 	 	 	 	 	
naar	Durbuy	 links.	

	
4) Winkels	/	supermarkten	 in	de	 naaste	omgeving:	

		 Spar	in	Bomal,	Rue	des	Ardennes,	49	 Carrefour,	Spar,	Delhaize,	Aldi	 in	Barvaux	 (na	
pompstation	 rechts,	 200m	 links	dan	 links,	 100m	 rechts:GB)	

	


