
 

In uw eigen belang! Wees zuinig in uw verbruik 
 
Het verbruik van elektriciteit valt ten laste van de huurder. De huurder neemt zelf de 
stand van de tellers op bij het begin en het einde van de huurperiode. 

VOORSCHOT 
 
Bij reservatie vragen wij een voorschot van 30% van de huursom, 

te storten binnen de 14 dagen op rek. BE07 0637 2375 8966. Alleen na 

ontvangst van het voorschot is de huurovereenkomst definitief. 

Het betaalde voorschot wordt bij annulatie nooit terugbetaald. 

Bij betaling via de bank steeds naam van de huurder, naam of nummer 

van de chalet en de huurperiode vermelden. 

 

WAARBORG 

 

Er wordt een waarborg gevraagd, die terugbetaald wordt (na controle) na het einde 

van de huurperiode, verminderd met de waarde van het verbruik van elektriciteit en 

eventueel beschadigde of ontbrekende voorwerpen. 

HUISDIEREN & ROKEN 

 

OM REDEN VAN BRANDVEILIGHEID IS HET ‘VERBODEN TE ROKEN’ IN DE 

CHALET. 

Huisdieren zijn in principe niet toegelaten! 

TV INSTALLATIE 

Het gebruik van dit abonnement is inbegrepen in de huurprijs. Wij stellen het op prijs 

respect te tonen voor het voorziene materiaal (Sharp 4K TV, Proximus decoder, 

afstandsbediening etc.). Eventuele beschadigingen kunnen afgetrokken worden van 

de waarborg. 

PRAKTISCHE TIPS 

De huurders moeten zich voorzien van : 

• Kussenslopen, lakens en dekbedovertrekken. GEBRUIK VERPLICHT! 

• Bij het gebruik van een slaapzak, enkel onderlaken en kussensloop; 

• keuken- en badlinnen; 

• Vuilniszakken, filters voor koffiezet, toiletpapier; 

• Zaklamp; 

• Laarzen en pantoffels. 

• Een spray tegen vliegende insecten kan handig zijn. 

 

BIJ AANKOMST IN DE CHALET 

• De elektriciteitstellers afschrijven, die zich buiten aan de straatzijde 

bevinden (teller l en teller 2). 

• Bij het binnenkomen aan de voordeur (links) is de zekeringskast, daar kan u de 

nodige zekeringen inleggen. 

BIJ VERTREK UIT DE CHALET 

• De chalet goed opkuisen, stofzuigen, laminaat wordt gereinigd met een licht 

vochtige doek. Het is altijd prettig om binnen te komen in een propere chalet, 

gelieve deze dan ook proper te verlaten. Een eventuele extra reiniging kan 

afgetrokken worden van de waarborg; 

• Ramen en buitendeuren goed sluiten en gordijnen dichtdoen. 

• Binnendeuren laten openstaan (verluchting); 

• Ijskast laten openstaan; 

• Electriciteit NIET afleggen! 

• Beide elektriciteitstellers, beneden aan de straat afschrijven. 

AFVAL 

Het afval kan gescheiden worden in: 

• Composteerbaar afval eventueel in krantenpapier gewikkeld of broodzakken 
in het groene gedeelte van de vuilbak aan de straat; 

• Restafval in het grijze gedeelte van de vuilbak, eventueel in plastiek zakken; 

• Flessen en glas naar de glascontainer brengen, juist over de spoorweg rechts 
richting Barvaux. 


