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Wij heten u van harte welkom in ons vakantielogies en rekenen erop dat u een fijn verblijf  kan beleven in het  
bruisende Gent. Wij zijn fan van een schitterend principe “waar uw vrijheid begint stopt de vrijheid van iemand 
anders” Als u deze gedachte respecteert kunnen  er zich moeilijk problemen voordoen.  

  

1. Het gebouw is volledig rookvrij, op het terras is er uiteraard wel mogelijkheid. Graag  de peuken in de 
asbak.  

2. Gelieve de asbak pas 12 uur na gebruik te ledigen in de afvalzak.   
3. Wegens brandgevaar is het niet toegelaten vuur te maken op de terrassen. 
4. Huisdieren zijn niet toegelaten 
5. Verbruik van elektriciteit, gas en water zijn inbegrepen in de huurprijs. Mogen we  vragen de energie   

rationeel te gebruiken, denk aan moeder aarde. Extreem grote  verbruiken kunnen aangerekend           
worden.  

6. Radio en televisie mogen uiteraard gebruikt worden op voorwaarde dat de buren niet gestoord           
worden. De Pluimstraat is een uiterst rustige  straat vlakbij het historisch centrum, dit is uitzonderlijk   
in een stad.  De buren zijn  vaste bewoners die niet in vakantie zijn. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk 
om deze  rust niet te verstoren. Tussen 22 u en 8 u is elke lawaaihinder hoedanook verboden. 

7. De huurder staat in voor de woning als “goede huisvader”.  
8. De woning wordt gehuurd voor persoonlijk gebruik en zal derhalve enkel door de  huurder gebruikt      

 worden. 
9. Het aanplakken of uithangen van affiches, reclames aan muren en deuren is niet  toegelaten.  
10. Het aantal personen mag de opgegeven hoeveelheid niet overschrijden. 
11. Het verplaatsen van meubilair is niet toegelaten. 
12. Bij uitzonderlijk wangedrag kan de verhuurder de groep verplichten om de woning  binnen de 2 u te    

verlaten zonder enige schadevergoeding toe te kennen. 
13. Door het betalen van de voorschotfaktuur gaat de huurder akkoord om het  huisreglement van            

ChilloutGent onvoorwaardelijk na te leven. Hij vrijwaart de  verhuurder van alle schade bij niet‐
naleving ervan.   

  

 

 

 

 



                                                                           

 

Bij aankomst :  

De toegang tot de woning is volledig elektronisch. De ontvangen code is geldig voor 
de voordeur en de binnendeuren waar de huur voor betaald werd.   

Schakel de koelkast in.   

Indien nodig, schakel de thermostaat wat hoger (best tot 21°). Dit doe je door aan de  knop te draaien tot er     
21° verschijnt en dan op de knop OK te drukken. Mogelijks is  deze handeling nogmaals te herhalen de                
volgende dag.   

Kijk na als alles voor u in orde lijkt, zoniet, neem contact op met ons op nummer  +32478/24 41 29.   

 
Schade aan de woning of apparatuur moet gemeld worden bij aankomst, zoniet  wordt de huurder                      
verantwoordelijk gesteld voor eventuele schade bij vertrek.   

In de woning vind u een informatiemap met handleidingen van de apparaten, de  inventarislijst en wat               
algemene informatie. Wil deze map op dezelfde plaats laten  zodat de komende huurder er ook gebruik kan      
van maken.   

In de vuilnisemmer is een afvalzak aanwezig. Er ligt nog 1  reservezak bij het kuisgerief moest het nodig zijn.      
PMD en glas(uitgespoeld) in de  daarvoor voorziene bak te plaatsen.   

 
De woning is volledig uitgerust met een branddetctiesysteem met interne sirene. Een  evacuatieplan is               
aanwezig in de informatiemap.   

          

  

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                          

Bij vertrek :  

De woning opruimen aan het einde van het verblijf.  Dit houdt ook in dat de keuken  en de toestellen dienen ge
reinigd te worden, de vaat dient gedaan te zijn.   

Beddelinnen (dekbedovertrek, kussensloop) van de gehuurde kamers  verzamelen in de keuken van de woning.  

Vuilnisbakken leegmaken, PMD en glas(uitgespoeld) in de daarvoor  voorziene bak. De vuilniszakken buiten       
zetten, dichtgebonden, op het terras.    

Schakel de thermostaat terug op oorspronkelijke instelling, dit doe je door op de  knop OK te drukken.  

Wil nazien dat alle kranen dicht gedraaid zijn en alle toestellen afstaan.   

De koelkast afzetten en de deur ervan openzetten.   

Alle ramen dicht doen.   

Als u iets gebroken hebt vernemen wij het graag voor uw vertrek +32478/24 41 29   

Vergeet niet alle deuren terug electronisch te sluiten. Dit doe je door na het  dichtdoen van de deur uw code in 
te tikken. Dit is niet nodig aan de buitendeur.    

Hebt u nog opmerkingen waardoor we uw verblijf nog aangenamer kunnen maken, laat ze  gerust weten. We   
kunnen verzekeren dat we al  het mogelijke doen om u en de komende  huurders het zo aangenaam mogelijk   
te maken en hopen u nogmaals te mogen ontvangen.  

  

  

  

Dank bij voorbaat en prettig verblijf  

  

Veerle en Gino  


