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> De reservatie gaat pas in na ontvangst van 
de betaling. 

> In geval van annulering door de huurder 
of het niet komen opdagen zal het gestorte 
bedrag niet terugbetaald worden, tenzij de 
suite opnieuw wordt verhuurd. In elk geval zal 
er een bedrag van 50 € voor kosten worden 
aangerekend aan de huurder. 

> In geval van annulering van de eigenaar om 
technische redenen of door overmacht, zal het 
bedrag terugbetaald worden of zal een andere 
datum voorgesteld worden om de huurder zo 
goed mogelijk tegemoet te komen, dit met 
een korting van 10%. 

> De extra formule «avond met 4 personen» 
geeft geen recht op een overnachting voor         
4 personen in de loft. De gasten moeten de 
loft ten laatste om middernacht verlaten. 

> Waarborg : 300 €

Door één van onze lofts te reserveren bevestigt u akkoord te gaan met 
de goede toepassing van dit regelement. 

Deze lofts zijn erop voorzien om het welzijn van één enkel koppel te 
garanderen, dit in alle rust en intimiteit.
 
Om veiligheidsredenen zijn kinderen onder de 12 jaar niet toegelaten.
 
Het is strikt verboden om te roken in de lofts alsook in de rest van het 
gebouw.
 
Een overdekt en bemeubeld terras is hiervoor voorzien. 

Omwille van de hygiëne zijn dieren niet toegelaten. 

Bovenop uw loft beschikt u over een gemeenschappelijke buitenruimte. 

U hebt niet het recht om zich in de privévertrekken van de eigenaars te 
begeven (zie plan p.2). 

Het is verboden om eten mee te nemen in de bovengelegen Wellness 
ruimtes. 

Het is verboden producten, geuren of andere toe te voegen aan het 
water van de balnéo baden.
 
Personen met bepaalde specifieke gezondheidsproblemen (hartkwalen, 
diabetes, hypertensie of hypotensie) maar ook zwangere vrouwen, 
mogen de Spa niet gebruiken zonder voorafgaandelijke toestemming 
van een dokter.

De ruimtes zijn in perfecte staat, mocht u toch een probleem constateren 
bij uw aankomst, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen.
 
Wij vragen u de uren te respecteren, wij zijn gebonden aan een agenda 
en hebben de nodige tijd voorzien voor het onderhoud van de ruimtes.
 
Om u niet te beboeten, werd een staat van bevinding opgemaakt voor 
uw aankomst, alle schade of mankementen die geconstateerd worden, 
zelfs na u vertrek, zullen onder de verantwoordelijkheid vallen van de 
persoon die de laatste reservering maakte.
 
De badjassen, handdoeken en al het materiaal dat ter beschikking wordt 
gesteld worden u uitgeleend en zijn dus in geen geval uw eigendom.
 
Om ecologische redenen maar ook uit veiligheidsoverweging vragen wij 
u alle apparaten uit te zetten bij uw vertrek.
 
Gelieve uw handdoeken en badjassen in de douche of het bad achter te 
laten bij uw vertrek.
 
Onze ruimtes worden u in alle vertrouwen ter beschikking gesteld, 
gelieve er gebruik van te maken als een goede huisvader.
 
Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van ongelukken, verlies 
of diefstal in de gebouwen en op de parking. 

VOLGENDE ACTIES LEIDEN TOT EEN ONMIDDELLIJKE INTREKKING 
VAN DE WAARBORG 

> Roken in de gebouwen 
> Met meer dan 2 personen in de loft verblijven 
         (behalve loft Camille in geval van reservatie van een «avond» met 4 personen
> Een huisdier binnenlaten in de gebouwen

ALGEMENE VOORWAARDEN
INTERN REGLEMENT

VOOR UW PLEZIER EN UW VEILIGHEID, 
VERZOEKEN WIJ U OM 

HET INTERN REGLEMENT NA TE LEVEN.
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ACCÈS PARKING-JARDIN
RÈGLEMENTATION

ENTRÉE
TERRASSE COUVERTE

LIMITE DE PROPRIÉTÉ

ENTRÉE 
LOFT
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POUR VOTRE PLAISIR & VOTRE SÉCURITÉ, 
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOUS CONFORMER 

AU RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR.


