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Ons Huishoudelijk Reglement 
 
Beste gasten, 
 
Wij heten u van harte welkom in BED MUZET, het eerste cultuurhostel van ons land. 
Hierbij vindt u meer informatie over de praktische organisatie van onze hostel. 
We verzoeken u onderstaande afspraken nauwgezet te respecteren zodat het verblijf bij BED 
MUZET voor iedereen optimaal en in een ontspannen sfeer verloopt. 
 
 
PRAKTISCH 

o Openingsuren receptie van 8u tot 11u en van 17u tot 19u 
o BED MUZET sluit om 21u30. Uw toegangsbadge geeft echter altijd toegang tot het 

gebouw. 
o Catering Bar MUZA 

 Ontbijt  tussen 07u30 en 10u00 
 Middagmaal tussen 11u30 en 13u00 
 Avondmaal tussen 17u00 en 21u00 

o Verlaten van de kamer uiterlijk voor 11u. 
o Bagage kan enkel op de kamer blijven indien u betaald heeft voor de volgende nacht. 
o Afsluitbare lockers zijn @ €2/dag reserveerbaar aan de onthaalbalie. 
o Er is free wifi in het hele gebouw. De login gegevens vindt u aan de receptie. 
o Noodnummer = 112 

 
ALGEMENE AFSPRAKEN 

o Vanaf 22u00 verzoeken wij u de nachtrust in het gebouw te respecteren. 
o De begeleiding is verantwoordelijk voor het gedrag en de houding van de eigen 

groepsleden. Zij/hij controleert bij vertrek de gebruikte kamers en meldt eventuele 
schade aan de receptie. Medewerkers van BED MUZET kunnen kamers ook zelf 
controleren voor het vertrek van de groep. 

o Schade toegebracht aan de infrastructuur wordt in rekening gebracht bij de 
veroorzaker ervan (of zijn verantwoordelijke begeleider). 

o Wie misbruik maakt van rookdetectoren of veiligheidsvoorzieningen kan een boete 
oplopen van €500, bovenop de eventuele herstellingskosten. 

 
KAMERS 

o Gelieve altijd de deur van de kamer te sluiten. 
o Meubilair, kussens en matrassen blijven op hun plaats en worden in geen geval 

verhuisd naar andere kamers.  
o Omwille van hygiëne, veiligheid en de rust van de andere gasten zijn geen feestjes of 

alcohol op de kamer toegelaten. 
o Gelieve uw afval tijdens uw verblijf en bij vertrek mee te nemen uit de kamer en 

gescheiden te deponeren in de sorteerbakken (PMD – papier – restafval) achter de 
receptie, rechts naast de lockers. 

o Zorg ervoor dat u bij het vertrek de kamer netjes achter laat voor onze volgende gast. 
o Het gebruik van geluidsinstallaties en alcoholische dranken op de kamers is niet 

toegelaten. Bij gebruik zullen deze uit de kamer worden verwijderd en aan de receptie 
worden bewaard. 
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LOUNGE / ONTSPANNING 

o Voor rustige ontspanning staat de lounge ter beschikking. Dit is geen volledig 
afgesloten ruimte en kan ook door andere gasten worden gebruikt. Wij verzoeken u 
daarom rekening te houden met de andere gebruikers. Gelieve de lichten te doven 
indien u als laatste de loungeruimte verlaat. 

o De tuin staat ter beschikking voor spel en ontspanning. Ook picknicken mag zeker, 
maar laat er aub geen rommel achter. Vraag een plastic zak aan het personeel van de 
jeugdherberg en gooi het afval in de afvalcontainer buiten. 

o De bar is enkel op aanvraag en tegen een waarborg beschikbaar voor groepen vanaf 
10 personen (bedrag waarborg afhankelijk van grootte groep). 

 
ROKEN / DRUGS 

o In het hele gebouw geldt een strikt rookverbod. 
o Rokers kunnen gebruik maken van de asbak buiten aan het inkomportaal. Gelieve geen 

peuken op de grond te gooien. 
o Het gebruik of het bezit van drugs is streng verboden. Overtreding leidt automatisch 

tot verwijdering uit de jeugdherberg zonder enig recht op terugbetaling van de 
verblijfskosten. Het vergrijp wordt bovendien gemeld aan de bevoegde instanties. 

 
UITCHECKEN 

o Uitchecken uiterlijk om 11u. 
o Op de dag van aankomst worden er lakens voorzien bij het inchecken. Gelieve deze op 

de dag van vertrek te deponeren in de linnenkast aan de receptie. 
o De toegangsbadge op het moment van uw vertrek zeker terug bezorgen aan de 

receptie. Bij verlies van uw badge wordt €5 aangerekend. 
 
 
 
BED MUZET ligt in een woonbuurt. Wij vragen met aandrang de rust voor onze 
buurtbewoners te respecteren. Zorg daarom voor het rustig verlaten en betreden van 
het gebouw. 
Bij ernstige klachten kan uw verblijf vervroegd worden afgebroken en de toegang in 
de toekomst geweigerd worden. Dat zien ook wij liever niet gebeuren. 
 
 
Misschien is hiermee nog niet alles gezegd? 
Als u nog vragen heeft, horen wij dat graag aan de receptie. 
 
 
Het team van BED MUZET wenst u een onvergetelijk verblijf in Lier. 
 
 


