
 
            

           Huurder 

Huurinstructies 

 

Geert ,Tiny , Warre & Tilde  wensen u een aangenaam verblijf in ons vakantiehuis ’t Waterhuysje. 

 

Wat breng je zeker mee? 

 

 Keukenhanddoek/afdroogdoeken , vaatdoek , vaatwas-tabletten  

 Toiletpapier 

 Goed humeur ,… 

 

De sleutels voor ’t Waterhuysje worden u overhandigd bij aankomst , zal weggelegd worden aan 

de vakantiewoning  of  kunnen afgehaald worden bij de eigenaars (al naargelang de afspraak) 

    Hemelaers – Broeckx      

    Meistraat 52 

    2480 Dessel 

    Tel. 0032 14 375637       gsm Tiny  0032 472 468416 

 

Bij verlies van sleutel zal een bedrag van 50 Euro aangerekend worden. 

 

Gelieve bij aankomst de woning te inspecteren en eventuele onregelmatigheden te noteren op de 

daarvoor voorziene ruimte op het inventarisformulier. 

 

Wij wensen u een aangenaam verblijf toe ! 

 

Hou het eveneens aangenaam voor uw woonomgeving, en voor de nachtrust en het vakantieleven 

van uw buren. 

 

Hebt u vragen, check dan deze lijst of contacteer de verhuurder voor verdere uitleg. 

 

Huishoud toestellen 

 

De meeste toestellen: oven, fornuis, koelkast zijn vrij voor de hand liggend in gebruik. Hebt u 

toch vragen, lees dan de instructieboekjes die zich bevinden in de bovenste lade links van het 

dressoir in de woonkamer.  

Indien u de vaatwasmachine gebruikt, moet u deze leegladen voor het verlaten van de woning! 

 

Tuinmeubelen 

 

De grote tuintafel staat op het terras. De bijhorende stoelen, banken, paraplu vindt u eveneens 

op het terras, kelder of in de fietsenberging achter het huis. 

 

Badkamer 

Gelieve na het douche telkens de kraan en glazen wand droog te maken, dit om  

kalkaanslag te voorkomen. 

 

 



 

 

 

Afval 

 

Grijze container/ restafvalbak  van de gemeente Dessel is voorzien in de vakantiewoning , deze 

kostprijs wordt later verrekend met de waarborg, (samen met het verbruik). 

Het is toegestaan zelf het vuilnis mee naar je eigen gemeente te nemen. 

De afvalzakken PMD (blauwe zak)  alsook  glas (blauwe bak), en karton dient gesorteerd en 

gedeponeerd te worden achter in de garage of fietsenberging. 

Er is een compostbak aanwezig. (in het kippenhok) 

 

Verwarming 

De woning wordt verwarmd met gas. Indien u geen verwarming wenst, de thermostaat op 10 

graden zetten (vrieskou). 

 

 

Wanneer u onze vakantiewoning verlaat, gelieve op het volgende te letten: 

 

 Alle vensters & deuren sluiten. 

 De koelkast leeg/schoon te maken. 

 De houtkachel leeg/schoon te maken (met de daarvoor voorziene ijzeren emmer). 

 De huisraad op zijn plaats te zetten. 

 De tuinstoelen eventueel in de berging/ garage/ kelder zetten. 

 De thermostaat op 10 graden (vrieskou) te zetten. 

 Alle afval te deponeren in de verzamelplaats achter in de garage/fietsenberging. 

 Uzelf het vertrek veegschoon achterlaat en de gebruikte huishoudelijke apparatuur 

schoonmaakt.  

 BBQ leeg en proper te maken (zo niet, rekenen wij een bedrag van 25€ aan). 

 Vaatwasmachine leegladen, eetgerei proper in de kasten te zetten. 

Het is niet toegestaan het programma van de afwasmachine vroegtijdig te stoppen. 

    Zet tijdig de afwasmachine op, zodat je het eetgerei netjes op zijn plaats kan zetten. 

                 

 

Bovenstaande punten, en de inventarislijst, zullen door ons of door iemand die ons 

vertegenwoordigt gecontroleerd worden tijdens het poetsen. 

 

Gelieve bij vertrek even een sms naar ons te sturen en de sleutel terug op de voorziene 
plaats te leggen. 

0472/468416. 

 

Wij wensen u een aangename terugreis en hopen u snel opnieuw te mogen verwelkomen. 

 

 

      


