
  

 

Afsprakenblad: 
 

• Deelnemerslijst doorgeven aan de verantwoordelijke  

• Respecteer het aankomst- en vertrekuur 

• De richtlijnen van de  huisbewaarder moet te allen tijde opgevolgd worden. Het niet opvolgen 

kan aanleiding geven tot het verplicht stopzetten van het verblijf en dit zonder recht op verhaal 

of enige vorm van schadevergoeding.  

• Geen auto’s op het domein, wel laden en lossen 

• Parkeren op de aangeduide parking  

• Geen ruiltochten 

• Huisdieren niet toegelaten 

• Alles op de juiste kamer, plaats houden 

• Meubels niet verplaatsen 

• Duimspijkers niet gebruiken, papierplakband kan wel 

• Geen zware elektrische toestellen aansluiten 

• Roken enkel toegelaten buiten 

• Spelen kan op het grasplein en het speelbos 

• Ev. douche aanvragen aan verantwoordelijke 

• Trekkershutten & tenten, staanplaatsen voor mobilehomes & caravans niet betreden 

• Om de 5 dagen de tenten verplaatsen 

• Geen putten graven over het volledige terrein 

• Heem en terrein schoongemaakt achterlaten, afval sorteren, niet sluikstorten 

• Schade melden 

• Energie: de verbruiker betaalt… 

 

Wat betreft muziek: 

• Respect voor de buren en de natuur 

• Stilte buiten + rustig binnen tussen 22.00 en 8.00 uur 

• In het weekend & feestdagen, muziek buiten vanaf 9u30 

• Zachte achtergrondmuziek wordt getolereerd <70dB 

• Muziek met harde bas kan slechts in beperkte mate! < 80dB 

(Verzamellied, ochtendgymnastiek, vrij podium,…) 

• Muziek kan worden gemeten met een decibelmeter! 

 

Bij vragen of problemen kan je ons steeds bereiken: 0472/27.36.27 

 

DANK JE WEL! 

De Dwerggeus 



  

De Dwerggeus 

Binnenhuisnormen: 
 

Algemeen 

• Tijdens jullie verblijf is het belangrijk – vooral als jullie niet op het domein zijn en zeker 

’s nachts – dat de deuren en ook de ramen op slot zijn, dit om ongewenste bezoekers niet 

uit te nodigen 

• Gebruik de vuilnisbakken – uitsluitend wanneer er een zak in hangt - om vuil te deponeren 

• De Dwerggeus is geen fuiflocatie.  

 

Sanitair 

• Afvoerputjes zijn geen afvalbakken, verwijder haar en zeepresten 

• Wasbakken reinigen, zodat het weglopen van water mogelijk blijft 

• Maandverband en tampons horen alleen in de vuilnisbakken, dus niet in de wc’s 

 

Keuken & koelkasten 

• Al het keukengerei heeft zijn vaste plaats, kijk op de foto’s/ naamkaartjes 

• Gebruik potten, pannen en ander keukengerei enkel waarvoor het dient 

• Reinig de vuren bij vertrek 

• Duw geen etensresten door de uitgietbak, zo raakt de sifon verstopt 

 

• Zorg ervoor dat de frigo’s proper en leeg terug achter gelaten worden 

 

Servies 

• Het servies heeft zijn vaste plaats in de kasten 

 

zetels 

• De zetels zijn geen vuilnisbakken, dus geen vuil, etensresten of vieze schoenen 

 

tafels & stoelen 

• De tafels en stoelen worden proper achtergelaten bij het vertrek 

 



 

Schoonmaak en afval verwerking 

• PMD zakken, karton en gestapeld papier komt in het afvallokaal met de bruine deur 

• Zwarte zakken worden gesloten in de containers gegooid, achter de houten schuifwand 

• Al het glas, porselein en frietvet wordt door jullie zelf naar het containerpark gebracht, 

of terug mee naar huis genomen 

• Groenafval wordt nauwkeurig gesorteerd en in de GFT container gedaan, gekookte 

etensresten horen hier niet bij, dit geven we met mate aan de kippen die op het domein 

van De Bosgeus staan. 

• Het poetsgerief wordt netjes en proper terug gezet 

• Veegborstels worden niet gebruikt om nat te schuren, daar dient de schuurborstel voor 

 

 

Mochten er nog verdere vragen of problemen zijn, kan je ons steeds bereiken 

op: 0472/27.36.27 

 

DANK JE WEL! 

De Dwerggeus 


