
 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
Verblijven Breugelhoeve 

 

Artikel 1. Aankomst en vertrek 

§1. Je kan inchecken bij het toeristisch onthaal Breugelhoeve tijdens de openingsuren. De 
openingsuren zijn terug te vinden op onze website: https://www.breugelhoeve.be/. 

§2. De kamers/hutten zijn beschikbaar vanaf 15 uur. 

§3. Op de dag van vertrek verlaat je de kamer(s)/hut(ten) ten laatste om 10 uur en je overhandigt de 
sleutels zo snel mogelijk terug aan het toeristisch onthaal Breugelhoeve. 

§4. Afwijkende uren aangaande aankomst en vertrek zijn steeds bespreekbaar en worden in 
voorkomend geval schriftelijk bevestigd. 

§5. De eindschoonmaak is in de prijs inbegrepen op voorwaarde dat het verblijf netjes wordt 
achtergelaten. Dit houdt in: 

• je haalt de gebruikte lakens, kussenslopen en donsdekenovertrekken van de bedden en laat 
deze in de ruimte achter. De matras- en kussenbeschermers, kussens en donsdekens laat je 
op de bedden liggen, tenzij ze bevuild zijn. 

• je ruimt de gebruikte kamer(s)/hut(ten) op en borstelt deze. Het nodige poetsmateriaal is 
beschikbaar.  

• je ruimt het afval op en sorteert het correct in de voorziene afvalbakken. 

Artikel 2. Verblijf 

§1. In de gebouwen geldt een algemeen rookverbod. Wanneer je het brandalarm laat afgaan 
omwille van roken wordt dit aangerekend: de schadevergoeding bedraagt 100 euro.  

§2. Eventuele peuken mogen nergens (zowel binnen als buiten) op de grond achtergelaten worden 
en moeten voldoende gedoofd in de voorziene peukenbakken of restafvalbakken worden 
gedeponeerd. 

§3. In het verblijf mag er niets gewijzigd worden: er wordt niets aan muren of deuren gehangen en 
het meubilair wordt niet verplaatst.  

§4. We vragen om bij het verlaten van de accommodatie de verlichting/verwarming steeds te doven 
om onnodig energieverbruik te beperken. 

§5. Eventuele schade wordt onmiddellijk gemeld bij het onthaal. Indien het kantoor gesloten is, 
gebeurt dit via de permanentielijn van de Technische Dienst stad Peer (0495 53 47 95). 

§6. Huisdieren zijn niet toegelaten in de gebouwen. Buiten moeten de dieren aan de leiband. De 
uitwerpselen worden opgeruimd en in de voorziene restafvalbakken gedeponeerd. 

§7. Vanaf 22 uur tot 7 uur wordt de rust van de buurtbewoners en eventuele medegasten 
gerespecteerd.  

§8. Afval wordt zowel binnen als buiten gesorteerd in de voorbestemde vuilnisbakken. 

§9. Door de wettelijke verplichting tot het bijhouden van een nachtregistratieformulier vragen we 
van alle gasten de nodige gegevens, uiterlijk te bezorgen aan het onthaal vòòr de eerste 
overnachting. Dit formulier ontvang je bij reservatie en kan je ook terugvinden op onze website. 

§10. Er is een ruime gratis parking bij de hoofdingang van de site. Enkel na toestemming van het 
onthaalpersoneel mag het voertuig tot aan het verblijf worden gereden voor het eventueel laden 
en lossen van bagage. 



 

 

§11. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke schade, ongevallen, diefstal of verlies 
van materiaal en/of persoonlijke bezittingen. Achtergelaten voorwerpen worden 6 maanden 
bewaard. Deze voorwerpen kunnen enkel afgehaald bij het onthaal en worden niet verstuurd.  

§12. Er is gratis wifi gedurende het verblijf. Inloggen kan door je aan te melden in Breugelhoeve 
via facebook. Bij gebrek aan een facebookaccount krijg je het paswoord bij het toeristisch 
onthaal. 

Artikel 3. Keuken en ontspanningsruimte 

§1. De aanwezige tafels en stoelen mogen tijdens het verblijf verplaatst worden, maar niet mee naar 
buiten genomen. Het terrasmeubilair en parasols mogen gebruikt, maar niet verplaatst. 

§2. Er is geen friteuse/barbecue aanwezig en deze mogen enkel na schriftelijke toestemming 
meegebracht en gebruikt worden.  

§3. Na gebruik graag alles netjes achterlaten:  

• tafels en stoelen terug zetten zoals bij aankomst en de vloer borstelen; 

• de afwas doen (er is een afwasmachine) en alles wat gebruikt is terug plaatsen in de juiste 
kast/lade; 

• het afval sorteren en in de juiste afvalbak deponeren;   

• koelcel, diepvries, kookvuur, ovens en alle gebruikte apparaten schoonmaken en achterlaten 
in de staat waarin ze zich bevonden bij aankomst; 

Artikel 4. Stalling paarden en maaltijden 

Stalling van paarden en maaltijden kunnen gereserveerd worden via M&M Breugelhoeve. De 
afspraken en betalingen hierover gebeuren rechtsreeks via M&M Breugelhoeve.  

Contactgegevens:  

• Email: info@breugelhoevemm.be 

• Gsm: +32 475 46 78 20 

• Website: www.breugelhoevemm.be  

Artikel 5. Reservatie en betaling 

§1. Boekingen kunnen tot twee jaar op voorhand gebeuren. 

§2. Een reservatie bevestig je definitief door 50% van de verblijfskost te betalen op de rekening van 
stad Peer, met vermelding van reservatienummer, naam en datum van het verblijf: 

IBAN:   BE47 0910 0049 0180 
BIC:  GKCCBEBB.  

§3. Reservaties kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 1 maand voor de aanvang van het verblijf. 
Bij annulering minder dan 1 maand voor aankomst wordt 25% van de totale verblijfskost in 
rekening gebracht. 

§4. Ten laatste 2 weken voor de aanvang van het verblijf moet het definitief aantal gewenste kamers 
doorgegeven worden aan het onthaal. 

§5. De eindafrekening kan betaald worden in het toeristisch onthaal via bancontact of cash. Indien 
gewenst kan dit ook via overschrijving en dit binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.  

http://www.breugelhoevemm.be/


 

 

§6. Volgende onkosten kunnen extra in rekening gebracht worden bij de eindafrekening: 

• Ontbrekende of beschadigde zaken aan gebouw, interieur en/of installaties. 

• Verlies van sleutels. 

• Noodzakelijke extra poetsbeurt of extra kosten wasserij. 

• Kosten veroorzaakt door het niet naleven van dit huishoudelijk reglement. 

• Activeren van het brandalarm als gevolg van roken. 

Artikel 6. Contact onthaal 

§1. Openingsuren: 

• April tot en met oktober:  
Weekdagen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur. 
Weekend en feestdagen 10 tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17 uur. 

• November tot en met maart: 
Weekdagen van 9 tot 12 uur. 
Weekend en feestdagen gesloten. 

§2. Contactgegevens:  

• Website: www.breugelhoeve.be 

• Email: breugelhoeve@peer.be 

• Tel.: +32 11 63 13 31 

• Noodnummers Breugelhoeve (indien kantoor gesloten): 
- voor dringende technische problemen: +32 495/534795 (permanentie Technische Dienst 

Stad Peer). 
- voor andere dringende problemen: +32 474/563289 (permanentie Breugelhoeve). 

 

mailto:breugelhoeve@peer.be

