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BELANGRIJKE HUISREGELS

Lozer Lodge wenst jullie een super aangenaam verblijf!

 

Om er echter voor te zorgen dat dit verblijf ook voor de volgende gasten kan behouden blijven, hebben wij een 

aantal regels gemaakt.  De meeste regels zijn ondertussen ingegeven door situaties die we al hebben meegemaakt.

1. Er zijn geen huisdieren toegelaten, ook niet van bezoekers.

2. Het aantal deelnemers mag de maximale capaciteit van het gebouw (inclusief kinderen)

tenzij mits schriftelijk akkoord van 

huurder dient het juiste aantal bij reservering aan te geven. Indien er later wijzigingen zouden zijn, meldt 

de gebruiker dit graag Lozer Lodge

3. Het is niet toegelaten de vakantiewoning te gebruiken voor feestjes tenzij mits toestemming. 

4. Roken is absoluut niet toegestaan in de woning. Indien er buiten wordt gerookt, moeten alle 

sigarettenpeuken in de asbak worden gedeponeerd. Het is absoluut

gehuurde. 

5. Er mag buiten geen open vuur gemaakt worden en geen vuurwerk. Het gebruik van kaarsen of enige 

andere licht- en/of warmtebronnen (zoals frietuur, gourmet of fondue) anders dan deze die in het 

vakantieverblijf worden aangeboden worden niet toegestaan omwille van strikte veiligheidsmaatregelen. 

De verwarmingstoestellen niet gebruiken om op te gaan zitten, en er niets opleggen.

6. Tijdens het verblijf dient de huurder bij het verlaten van de woning de ramen en de deur

sluiten dit teneinde diefstal of beschadiging te voorkomen. 

verlies of beschadigingen van welke aard ook.

7. Alle bedden zijn voorzien van een propere matras en een propere matrasbescherming. Het is verpl

bedlinnen te gebruiken bovenop deze bescherming. Vervuiling zal worden aangerekend. Al het gehuurde 

linnengoed voor de bedden, de badkamer en de keuken dienen enkel voor plaatselijk gebruik in de 

vakantiewoning. Het wordt niet toegestaan linnengoed bu

andere doeleinden dan normaal te gebruiken. Al het gebruikte linnen dient netjes te worden opgevouwen 

in de polyvalente zaal te worden gelegd bij vertrek. 

8. Geluidsapparatuur enkel te gebruiken binnen het gebouw en

huurders. Er mag geen storend lawaai zijn tussen  22.00 en 8.00 uur

9. Meubilair - Speeltuigen: 

Meubilair mag niet verplaatst worden tussen de verschillende units. Alles dient op zijn plaats teruggezet 

worden zoals bij aanvang, zoniet wordt een kost aangerekend.

Binnenmeubilair mag niet buiten worden gebruikt. 

Speeltuigen dienen gebruikt te worden v

bovendien niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met speeltuigen in en rond het vakantieverblijf.

Gocarts mogen enkel op de straat te worden gebruikt en zeker niet onder de schuur of op de stee

het verblijf. 

Petanquebanen mogen geen fietsen op noch go

zandbank. 

6/2016 vervangt alle voorgaande. De verhuurder kan ten alle tijde 

aanpassingen aanbrengen. 

Volg ons op of  

info@Lozer Lodge.be 

www.Lozer Lodge.be 

BELANGRIJKE HUISREGELS 

wenst jullie een super aangenaam verblijf! 

Om er echter voor te zorgen dat dit verblijf ook voor de volgende gasten kan behouden blijven, hebben wij een 

aantal regels gemaakt.  De meeste regels zijn ondertussen ingegeven door situaties die we al hebben meegemaakt.

toegelaten, ook niet van bezoekers. 

Het aantal deelnemers mag de maximale capaciteit van het gebouw (inclusief kinderen)

tenzij mits schriftelijk akkoord van Lozer Lodge die een afgesproken meerkost kan aanrekenen. De 

huurder dient het juiste aantal bij reservering aan te geven. Indien er later wijzigingen zouden zijn, meldt 

Lodge 

Het is niet toegelaten de vakantiewoning te gebruiken voor feestjes tenzij mits toestemming. 

Roken is absoluut niet toegestaan in de woning. Indien er buiten wordt gerookt, moeten alle 

sigarettenpeuken in de asbak worden gedeponeerd. Het is absoluut verboden drugs te gebruiken in het 

Er mag buiten geen open vuur gemaakt worden en geen vuurwerk. Het gebruik van kaarsen of enige 

en/of warmtebronnen (zoals frietuur, gourmet of fondue) anders dan deze die in het 

orden aangeboden worden niet toegestaan omwille van strikte veiligheidsmaatregelen. 

De verwarmingstoestellen niet gebruiken om op te gaan zitten, en er niets opleggen.

Tijdens het verblijf dient de huurder bij het verlaten van de woning de ramen en de deur

sluiten dit teneinde diefstal of beschadiging te voorkomen. Lozer Lodge is niet verantwoordelijk voor 

verlies of beschadigingen van welke aard ook. 

Alle bedden zijn voorzien van een propere matras en een propere matrasbescherming. Het is verpl

bedlinnen te gebruiken bovenop deze bescherming. Vervuiling zal worden aangerekend. Al het gehuurde 

linnengoed voor de bedden, de badkamer en de keuken dienen enkel voor plaatselijk gebruik in de 

vakantiewoning. Het wordt niet toegestaan linnengoed buiten de woning te gebruiken noch deze voor 

andere doeleinden dan normaal te gebruiken. Al het gebruikte linnen dient netjes te worden opgevouwen 

in de polyvalente zaal te worden gelegd bij vertrek.  

Geluidsapparatuur enkel te gebruiken binnen het gebouw en mag geenszins storend zijn voor andere 

huurders. Er mag geen storend lawaai zijn tussen  22.00 en 8.00 uur 

Meubilair mag niet verplaatst worden tussen de verschillende units. Alles dient op zijn plaats teruggezet 

worden zoals bij aanvang, zoniet wordt een kost aangerekend. 

Binnenmeubilair mag niet buiten worden gebruikt.  

Speeltuigen dienen gebruikt te worden voor het gebruik waartoe het bestemd is. De verhuurder is 

bovendien niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met speeltuigen in en rond het vakantieverblijf.

Gocarts mogen enkel op de straat te worden gebruikt en zeker niet onder de schuur of op de stee

n mogen geen fietsen op noch gocarts noch auto’s. Petanquebanen kunnen niet dienen als 
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Om er echter voor te zorgen dat dit verblijf ook voor de volgende gasten kan behouden blijven, hebben wij een 

aantal regels gemaakt.  De meeste regels zijn ondertussen ingegeven door situaties die we al hebben meegemaakt. 

Het aantal deelnemers mag de maximale capaciteit van het gebouw (inclusief kinderen) niet overschrijden, 

die een afgesproken meerkost kan aanrekenen. De 

huurder dient het juiste aantal bij reservering aan te geven. Indien er later wijzigingen zouden zijn, meldt 

Het is niet toegelaten de vakantiewoning te gebruiken voor feestjes tenzij mits toestemming.  

Roken is absoluut niet toegestaan in de woning. Indien er buiten wordt gerookt, moeten alle 

verboden drugs te gebruiken in het 

Er mag buiten geen open vuur gemaakt worden en geen vuurwerk. Het gebruik van kaarsen of enige 

en/of warmtebronnen (zoals frietuur, gourmet of fondue) anders dan deze die in het 

orden aangeboden worden niet toegestaan omwille van strikte veiligheidsmaatregelen. 

De verwarmingstoestellen niet gebruiken om op te gaan zitten, en er niets opleggen. 

Tijdens het verblijf dient de huurder bij het verlaten van de woning de ramen en de deuren steeds te 

is niet verantwoordelijk voor 

Alle bedden zijn voorzien van een propere matras en een propere matrasbescherming. Het is verplicht 

bedlinnen te gebruiken bovenop deze bescherming. Vervuiling zal worden aangerekend. Al het gehuurde 

linnengoed voor de bedden, de badkamer en de keuken dienen enkel voor plaatselijk gebruik in de 

iten de woning te gebruiken noch deze voor 

andere doeleinden dan normaal te gebruiken. Al het gebruikte linnen dient netjes te worden opgevouwen 

mag geenszins storend zijn voor andere 

Meubilair mag niet verplaatst worden tussen de verschillende units. Alles dient op zijn plaats teruggezet 

oor het gebruik waartoe het bestemd is. De verhuurder is 

bovendien niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met speeltuigen in en rond het vakantieverblijf. 

Gocarts mogen enkel op de straat te worden gebruikt en zeker niet onder de schuur of op de steentjes rond 

carts noch auto’s. Petanquebanen kunnen niet dienen als 
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10. Geen glazen in de vaatwasmachine 

11. Sleutels 

De ontvangen sleutels dienen origineel terug bezorgd te worden na het einde va

beschadiging zal ene vergoeding verschuldigd zijn van 

12. Schade 

Opgemerkte en ontstane schade aan de woning of apparatuur moet zo vlug mogelijk worden gemeld aan de 

verhuurder om verdere schade te voorkomen en 

spijkers of nietjes aanbrengen op muren en deuren, zowel binnen als buiten.

 Alle schade zal worden aangerekend.

13. Netheid: 

Het grondig poetsen van de woning is inbegrepen. Evenwel dient de woning bij 

respectvolle staat achter gelaten te worden.

Hieronder verstaan wij minimum volgende zaken:

□ alle tafels proper zonder etensresten en vlekken

□ stoelen omgekeerd op de tafels

□ stoelen gestapeld in de zaal naast de tafels

□ tafels langs 1 kant aan de muur (niet tegen de muur)

□ de vloeren gestofzuigd

□ alle vaat afgewassen 

□ oven gereinigd 

□ afwasmachine geleegd

□ De muizen lopen graag 

voedingswaren niet in de vuilbak, maar in koelkast of op aanrecht

□ frigo: spatten verwijderd

□ barbecue opruimen = roosters schuren 

□ tuinstoelen gestapeld op terras

□ bedden van linnen ontdaan indien linnen besteld

□ linnen per soort opgevouwen op aanrecht in keuken

□ ALLE materiaal, in keuken en in units op zijn oorspronkelijke plaats

□ gocarts, buitenspeelgoed, ballen ... op zijn plaats

□ gebruikte reisbedjes in keuken 

Het gebouw moet volledig worden opgeruimd aan het 

moeten leeg gemaakt worden en het verblijf moet bezemschoon worden achtergelaten. Vuilnis wordt 

gesorteerd op de daarvoor voorziene plaatsen. de verhuurder heeft hierin voorzien. Er wordt gesorteerd:

- Groenafval 

- Flessen 

- Papier en karton 

- Restafval  

6/2016 vervangt alle voorgaande. De verhuurder kan ten alle tijde 

aanpassingen aanbrengen. 

Volg ons op of  

info@Lozer Lodge.be 

www.Lozer Lodge.be 

Geen glazen in de vaatwasmachine  

De ontvangen sleutels dienen origineel terug bezorgd te worden na het einde va

beschadiging zal ene vergoeding verschuldigd zijn van 125 euro per sleutel.  

Opgemerkte en ontstane schade aan de woning of apparatuur moet zo vlug mogelijk worden gemeld aan de 

verhuurder om verdere schade te voorkomen en desgevallend een oplossing te zoeken. Geen plakband, 

spijkers of nietjes aanbrengen op muren en deuren, zowel binnen als buiten. 

Alle schade zal worden aangerekend. 

Het grondig poetsen van de woning is inbegrepen. Evenwel dient de woning bij 

respectvolle staat achter gelaten te worden. 

Hieronder verstaan wij minimum volgende zaken: 

alle tafels proper zonder etensresten en vlekken 

keerd op de tafels in de units 

stoelen gestapeld in de zaal naast de tafels 

aan de muur (niet tegen de muur) 

de vloeren gestofzuigd 

alle vaat afgewassen - fornuis proper - spatten en etensresten verwijderd

afwasmachine geleegd 

De muizen lopen graag bij het veld we laten ze daar graag : om die 

niet in de vuilbak, maar in koelkast of op aanrecht 

frigo: spatten verwijderd 

barbecue opruimen = roosters schuren - houtskool in emmer 

tuinstoelen gestapeld op terras 

bedden van linnen ontdaan indien linnen besteld 

linnen per soort opgevouwen op aanrecht in keuken 

ALLE materiaal, in keuken en in units op zijn oorspronkelijke plaats

carts, buitenspeelgoed, ballen ... op zijn plaats 

gebruikte reisbedjes in keuken  

Het gebouw moet volledig worden opgeruimd aan het einde van uw verblijf. Vuilnisbakken in alle units 

moeten leeg gemaakt worden en het verblijf moet bezemschoon worden achtergelaten. Vuilnis wordt 

gesorteerd op de daarvoor voorziene plaatsen. de verhuurder heeft hierin voorzien. Er wordt gesorteerd:
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De ontvangen sleutels dienen origineel terug bezorgd te worden na het einde van de huur. Bij verlies of 

Opgemerkte en ontstane schade aan de woning of apparatuur moet zo vlug mogelijk worden gemeld aan de 

desgevallend een oplossing te zoeken. Geen plakband, 

Het grondig poetsen van de woning is inbegrepen. Evenwel dient de woning bij vertrek bezemschoon en in 

spatten en etensresten verwijderd 

m die reden graag restafval van 

 

ALLE materiaal, in keuken en in units op zijn oorspronkelijke plaats 

einde van uw verblijf. Vuilnisbakken in alle units 

moeten leeg gemaakt worden en het verblijf moet bezemschoon worden achtergelaten. Vuilnis wordt 

gesorteerd op de daarvoor voorziene plaatsen. de verhuurder heeft hierin voorzien. Er wordt gesorteerd: 
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Er mogen geen etensresten in en rond het vakantieverblijf rondslingeren, ook niet van groenten of fruit om 

onder meer ongedierte te vermijden.

Bij het niet juist gebruik en niet juist achterlaten van het verblijf 

worden doorgerekend. 

Alle afwas in de keuken netjes is afgewassen en afgedroogd en terug op de daartoe voorziene plaats staat 

en de koelkast leeg is.  

De barbecuetoestellen dient volledig proper te worden gemaakt en 

Toiletten zijn voorzien van een WC borstel, maak er graag gebruik van.

Graag seintje wanneer iets kapot of beschadigd is, waarvoor bijzondere dank

Op eenvoudig verzoek kunnen wij deze zaken ook voor u verzorgen. Deze extra service 

rekening gebracht met de waarborg.

� kuisen keuken: frigo's - oven 

� leegmaken vaatmachines : 10 euro /stuk

� leegmaken klein vuilbakjes: 5 euro/unit

� alle tafels/stoelen proper : 25 euro

� vloer veegschoon: 30 euro 

� barbecue: 15 euro/stuk 

� reiniging donsdekens/extra bevuiling: 25 euro/stuk

� reiniging matrassen: 25 euro/stuk

� flessen naar container 25 euro forfait

� juist zetten inventaris 30 euro/u

� terugplaatsen meubilair (tafels

� afnemen van de lakens (bij best

14. Dagbezoekers 

Indien u bezoekers wenst te ontvangen die niet geboekt hebben, verzoeken wij u dit vooraf te melden.  

15. Andere gasten 

Graag melden wij nog even dat er mogelijks andere gasten zijn op de het domein, afhankelijk van de 

verblijven of zaal dat u heeft gehuurd.

Wij hopen dat iedereen respectvol 

Als eigenaar kunnen wij niet tussenkomen in onderlinge discussies en excuseren ons indien er 

ongemakken ontstaan. 
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Er mogen geen etensresten in en rond het vakantieverblijf rondslingeren, ook niet van groenten of fruit om 

onder meer ongedierte te vermijden. 

Bij het niet juist gebruik en niet juist achterlaten van het verblijf kunnen aanvullende (schoonmaak) kosten 

lle afwas in de keuken netjes is afgewassen en afgedroogd en terug op de daartoe voorziene plaats staat 

De barbecuetoestellen dient volledig proper te worden gemaakt en de houtskool verwijderd.

Toiletten zijn voorzien van een WC borstel, maak er graag gebruik van. 

Graag seintje wanneer iets kapot of beschadigd is, waarvoor bijzondere dank 

Op eenvoudig verzoek kunnen wij deze zaken ook voor u verzorgen. Deze extra service 

rekening gebracht met de waarborg. 

oven - vuur : 75 euro 

leegmaken vaatmachines : 10 euro /stuk 

leegmaken klein vuilbakjes: 5 euro/unit 

alle tafels/stoelen proper : 25 euro 

30 euro  

 

reiniging donsdekens/extra bevuiling: 25 euro/stuk 

reiniging matrassen: 25 euro/stuk 

flessen naar container 25 euro forfait 

juist zetten inventaris 30 euro/u 

terugplaatsen meubilair (tafels-stoelen) 30 euro/forfait 

afnemen van de lakens (bij bestelde lakens) : 10 euro/bed 

Indien u bezoekers wenst te ontvangen die niet geboekt hebben, verzoeken wij u dit vooraf te melden.  

Graag melden wij nog even dat er mogelijks andere gasten zijn op de het domein, afhankelijk van de 

verblijven of zaal dat u heeft gehuurd. 

Wij hopen dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en elkaar niet stoort in de activiteiten.

Als eigenaar kunnen wij niet tussenkomen in onderlinge discussies en excuseren ons indien er 
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Er mogen geen etensresten in en rond het vakantieverblijf rondslingeren, ook niet van groenten of fruit om 

kunnen aanvullende (schoonmaak) kosten 

lle afwas in de keuken netjes is afgewassen en afgedroogd en terug op de daartoe voorziene plaats staat 

de houtskool verwijderd. 

Op eenvoudig verzoek kunnen wij deze zaken ook voor u verzorgen. Deze extra service wordt dan in 

Indien u bezoekers wenst te ontvangen die niet geboekt hebben, verzoeken wij u dit vooraf te melden.   

Graag melden wij nog even dat er mogelijks andere gasten zijn op de het domein, afhankelijk van de 

met elkaar omgaat en elkaar niet stoort in de activiteiten. 

Als eigenaar kunnen wij niet tussenkomen in onderlinge discussies en excuseren ons indien er 


