
	

	

HUISREGLEMENT 

 

Bedankt dat jullie gekozen hebben voor een verblijf 
in onze vakantiewoning. 

Het gebruik van deze eigendom brengt ook enkele 
verplichtingen mee. 

‘Hof der Heerlijckheid’ rekent dan ook op jullie 
medewerking. 

 

1. De huurder gebruikt de eigendom in zijn 
totaliteit als een goede huisvader. 

2. Elke schade aan gebruiksvoorwerpen en/of vaste 
voorwerpen kan van de waarborg afgetrokken 
worden. Indien de waarborg niet voldoende is, 
heeft de verhuurder het recht dit bedrag terug te 
vorderen van de huurder vermeerderd met eventuele 
kosten. 

3. Normaal verbruik van elektriciteit, gas & water 
is inbegrepen in de huurprijs. Overdreven 
verbruik zal van de waarborg afgehouden worden. 
Gelieve het gebruik van energie te beperken door 
geen onnodige lichten/verwarming te laten 
branden. 
De verwarming is geprogrammeerd en valt af en toe 
uit. Jullie moeten dus enkel de verwarming af en 
toe terug hoger zetten. 

4. De kosten van de schoonmaak kunnen vermeerderd 
worden indien de woning in een abnormale staat 
van vuiligheid achter gelaten wordt. 



5. Bij het gebruik van de kachel, gelieve de 
ventilator rechts van de schouw aan te zetten en 
weer uit te zetten als de kachel uitgebrand is. 

6. Het huisvuil dient gesorteerd te worden in de 
voorziene bakken in de garage. 

7. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor 
persoonlijke ongevallen van de huurder op het 
domein. 

8. Huisdieren (max.2) zijn toegelaten mits op 
voorhand gemeld. Het is niet toegestaan dat de 
dieren op de bovenverdieping komen. Graag een 
bench meebrengen voor ’s nachts of als jullie het 
huis verlaten en het dier achterlaten in de 
woning. 

9. De vissen in de tuin mogen gevoederd worden met 
het voeder aanwezig in de garage. Let op max. een 
15-tal korreltjes per dag. 

10. Er geldt een algemeen rookverbod binnen het 
gebouw maar er zijn overdekte buitenruimtes met 
zitgelegenheid. 

11. Gelieve de tuinpoort altijd gesloten te 
houden bij afwezigheid. 

12. Het uur van aankomst dient op voorhand 
afgesproken te worden bij de gastvrouw  
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13. Bij vertrek zal de gastvrouw al dan niet 
aanwezig zijn. Bij het afsluiten van de woning, 
gelieve de sleutel in de brievenbus achter te 
laten. 
 

Wij wensen jullie een aangenaam 
verblijf! 
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