
HUISREGLEMENT 

 

Gelieve te lezen bij aankomst aub. 

 

Afsluiten van het huis 

 

Om de deuren te sluiten de deurklink zo ver mogelijk omhoog houden en de sleutel 

omdraaien. Indien dit niet echt goed lukt, betekent dit dat de staven bovenaan of onderaan 

niet vergrendeld geraken, een druk op de deur bvb bovenaan kan dit reeds verhelpen. 

Gelieve bij vertrek de luiken te sluiten en de luiken vastleggen met de haken. 

 

Sleutel terugplaatsen  in safe bij uw vertrek !! 

Indien u gevraagd wordt om het poortje te sluiten dient u ook hier de deurklink lichjes naar 

boven te houden. Zoniet dient de poort niet gesloten te worden anders kunnen de gasten 

niet tot bij de zomerkeuken en de safe. 

 

Afsluiten van de nutsvoorzieningen 

 

Tenzij anders door ons afgesproken blijven electriciteit en water aangesloten. 

 

BOILER 

Indien het huis langer dan 1 dag zal leegstaan, zullen wij vragen de zekering van de boiler 

( chauffe d’eau) op 0 te plaatsen. Aan de zekeringskast in de berging. 

De jour/nuit schakelaar heeft eveneens betrekking op de boiler. 

De boiler warmt ’s nachts op. Indien U toekomt en U hebt de zekering van de boiler 

moeten aanleggen, dan kunt U de jour/nuit schakelaar op 1 plaatsen en de boiler begint dan 

onmiddellijk warm water te maken. Hij springt automatisch terug op “aut”. 

 

FRIGO 

Wil bij vertrek frigo op 2 laten en dicht laten. 

Indien door ons gevraagd dan pas de zekering van de frigo op nul zetten en deur openlaten. 

Bij aankomst, warm weer en volledig  vullen van de frigo duurt het even vooraleer de frigo 

alles koud krijgt. gelieve echter wat geduld te hebben en de frigo op 2 te laten. Volgende 

dag bijvullen. 

 

ZWEMBAD 

Het zwembad wordt wekelijks gereinigd en nagezien door een vakman. 

Indien iets fout loopt met het zwembad mag U mij opbellen. Bvb. het reinigingssysteem 

valt stil gedurende de dag, het water staat onder het filterniveau (pomp zal droogvallen), 

het water krijgt een lichtgroene kleur,... tel 00 32 476 972872. 

 

De filter werkt van +/- 7h30 tot 20h00, indien anders is dit niet normaal. 

 

Wij vragen U vriendelijk enkel het schepnet te gebruiken om bvb. groot vuil uit het 

zwembad te halen en verder het onderhoud over te laten aan de vakman. 

Het zwembad bestaat uit een kunststoffen liner, wil hiermee rekening houden en scherpe 

voorwerpen en stenen in het zwembad vermijden. 

Water bijvullen mag met de slang van de buitendouche, een 5-tal minuten. Erbij blijven!! 

Ideaal is tot aan de bovenkant van het bewegend luikje. 

Reken niet teveel op het alarmsysteem, het moet echter wettelijk aanwezig zijn. 



Het zwembad is slechts 1,20 meter diep, hou hiermee rekening als je in het zwembad duikt. 

Zeker nooit zelf producten (chloortabletten,...)  in het zwembad gooien. 

 

        

Meubilair 

Wij vragen U vriendelijk het meubilair ( vooral de bedden) binnen niet te verplaatsen. 

De tuinstoeltjes zijn wat licht van struktuur, gelieve niet te balanceren maar steeds de 4 

poten op de grond te laten gedurende het zitten. 

Wij gebruiken soms het raam ipv de deur van de veranda om naar buiten te gaan. 

 

Open haard/ brandgevaar 

Indien wat fris ligt er hout ter beschikking in de bergruimte.  

Gelieve echter de open haard na gebruik nooit te stofzuigen, de stofzuiger slibt onmid-

dellijk dicht. Geen warme assen in composthoop gooien. Blijf waakzaam bij het 

barbecuen. Gooi in de Provence geen sigarettenpeuken in de natuur. 

 

Toilet 

Gelieve bij gebruik toilet goed op stop te drukken , kan blijven doorlopen. 

Gelieve vooral bij vertrek het toilet te controleren mbt blijven lopen van water. 

 

Afwasbak keuken 

Links afwasbakje is manueel. 

Om water weg te laten lopen uit de rechtse afwasbak gebruik links knop, niet forceren aub. 

 

Gelieve geen lichten/apparaten onnodig te laten branden. 

 

Geen huisdieren toegelaten. 

Gelieve na 22h00 lawaai te beperken. 

 

Indien problemen die jullie niet zelf kunnen oplossen: tel 00 32 476 972872 aub. 

Wij danken U bij voorbaat om met deze bijzonderheden aan dit huis rekening te houden en 

wensen U verder een zeer aangenaam en prettig verblijf. 

 

Aarzel niet om contact op te nemen : 00 32 476 972872. 

 

 

 


