
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. 

Eindschoonmaak bij vertrek 

Gelieve zoveel mogelijk het vertrekuur van 10h00 te respecteren teneinde de kuisploeg zijn 

werk te kunnen laten uitvoeren. De kuisploeg komt tussen 10h00 en 14h00. 

Het huis dient ten allen tijde veegschoon te worden achtergelaten. Vuilnis weg, afwas 

gedaan en vaatwas leeg, geen (bederfbare) voedingswaren achterlaten. Indien extra betaald 

werd voor het poetsen is dit voldoende. 

Sleutel terugplaatsen in safe bij uw vertrek ! 

 

Afsluiten van de nutsvoorzieningen 

Tenzij anders door ons afgesproken blijven electriciteit en water aangesloten. 

 

Boiler 

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

boilers (chauffe-eau) op 0 te plaatsen. Aan de zekeringskast in de berging/studio. 

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 

Ideaal op 3 of 4, niet te vol stoppen bij aankomst. 

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

 

Zwembad 

Het zwembad wordt wekelijks gereinigd en nagezien door een vakman. Het is goed 

mogelijk dat de zwembadman komt tijdens jullie aanwezigheid. Het is niet toegelaten hem 

weg te sturen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming. Dit geldt ook voor andere personen 

die problemen komen oplossen.  

Indien iets fout loopt met het zwembad mag U ons 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 +/- 07h30 tot 19h30, 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 korte, gele tuinslang, een 5-tal minuten. Wil erbij blijven aub 

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. Graag douchen 

vooraleer te zwemmen. Kinderen die niet kunnen zwemmen zijn niet toegelaten. 



        

Meubilair 

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

Graag kussens voor buitenmeubilair ’s avonds binnenhalen en parasols dichtbinden. 

 

Brandgevaar en veiligheid 

Stofzuiger niet gebruiken voor assen. Geen warme assen in composthoop gooien. Blijf 

waakzaam bij het barbecuen. Gooi in de Provence geen sigarettenpeuken in de natuur. 

Graag bbq niet in de regen laten staan. 

Vloer zomerkeuken kan glad zijn indien nat. Voorzichtig dus. 

 

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/vaatwas 

Stops afwasbakken zijn manueel. 

Gelieve geen voorwerpen met plastiek/hout in de vaatwas te stoppen. Geen houten vlees- 

of broodplanken, broodmessen,…. Dank bij voorbaat. 

 

Verbruik elektriciteit en water 

Gelieve geen lichten/apparaten/airco onnodig te laten branden. 

Voorraad warm water douches studio is beperkt door kleine boiler. 

Opladen autobatterijen slechts toegelaten na vooraf melden, er werd een beperkte 

vergoeding hiervoor berekend. 

 

Bevloeiing tuin 

Het is toegelaten bij zeer droog weer de border en planten water te geven. Waarvoor dank 

bij voorbaat. 

 

Er is chromecast aanwezig. Wifi : sincer10 

 

Geen huisdieren toegelaten. 

Gelieve na 22h00 lawaai te beperken. 

 

Indien problemen die jullie niet zelf kunnen oplossen: tel 00 32 476 972872 (eigenaar). 

Wacht niet tot thuiskomst om ongenoegen te ventileren, een probleem gemeld is bijna 

altijd een probleem opgelost! Wij hebben iemand ter plaatse die zo vlug mogelijk zal 

komen. 

 

Wij danken U bij voorbaat om met deze bijzonderheden van 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 of sincera@online.be 

 

 

 


