
Huishoudelijk reglement 

Wij heten u van harte welkom in onze vakantiewoning. Om het verblijf voor u maar ook voor 

degenen na u zo plezierig mogelijk te houden willen wij u verzoeken met de volgende zaken rekening 

te houden: 

1. Hoewel het buiten het terrein (langs de openbare weg) niet verboden is voor uw hond om zijn of 

haar behoefte te doen willen wij u toch verzoeken dit tot een minimum te beperken en liever ruimt u 

de uitwerpselen op. U zult begrijpen dat als hier dagelijks door een aantal honden een aantal keren 

gepoept wordt, het (zeker bij warm weer) kan leiden tot ongedierte en vieze geuren wat voor onze 

buren ook niet prettig is. 

2. In de tuin en op het speelveld kunt u de uitwerpselen van de hond opruimen met een poepzakje 

en deze dichtgeknoopt in de daarvoor bestemde vuilnisbak werpen. De verzamelde gebruikte zakjes 

bij uw gîte kunnen wanneer u een bijna volle roze zak hebt toegevoegd worden, deze rose zakken 

gaan met de vuilnisman mee om verbrand te worden (bij aankomst wordt u hier nader over 

ingelicht) 

3. Met name in de zomerperiode willen wij u dringend verzoeken buiten het terrein met name in het 

bos, niet te roken. Bij het roken op het terrein en in de tuin wijzen wij u erop dat uw 

sigarettenpeuken opgeruimd dienen te worden. In de gîte mag niet gerookt worden! 

4. Dit geldt voor al het afval. Laat de Morvan én ons terrein schoon blijven. Lege glazen flessen en 

papier dient u zelf op te ruimen, deze mogen níét in de vuilniszakken. 

5. Laat a.u.b. géén etenswaren in het huis achter (in elk geval niet zonder overleg met ons) en zeker 

geen volle vuilniszak in de prullen bak.  

Bij Gouloux staat een grote bruine vuilnisbak, deze dient om alle (volle en gesloten) kleuren zakken in 

te verzamelen tot de donderdag wanneer de vuilnisdienst volgens schema ophaalt. De zakken mogen 

dan aan de weg gezet worden waar de andere bewoners hun zakken neerzetten. Op de zaterdag van 

vertrek halen wij de vuilnis op en zorgen we dat het netjes wordt verwerkt.  

 

6. Laat het huis schoon en opgeruimd achter, dat wil zeggen conform de schoonmaaklijst in de 

vakantiewoning. 

7. Indien wij constateren dat er zaken beschadigd zijn, zullen wij de kosten hiervan afhouden van de 

waarborgsom. Wij zullen u hierover binnen 2 dagen na vertrek informeren. 

8. Indien wij constateren dat er zaken verdwenen zijn, geldt hetzelfde als onder 7. 

9. Indien wij langer dan 1 uur bezig zijn met het schoonmaken van de woning, zullen wij minimaal 

€50 schoonmaakkosten van de waarborgsom afhouden (afhankelijk van de staat van de woning). 

10. Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat de Morvan een natuurgebied is en verwachten 

dat u zich in de natuur met respect gedraagt voor al wat leeft en bloeit. 

11. In de woning is een informatiemap aanwezig, het is niet de bedoeling dat u na afloop van de 

vakantie deze meeneemt of folders/ wandelingen hieruit meeneemt. 



12. Voor uw veiligheid hebben wij twee veiligheidsvesten in de gîte, zoals u zult merken is het hier in 

de avond erg donker. 

13. Wij verzoeken u ’s avonds of bij regen/storm de stoelkussens en hangmat binnen te halen en de 

parasol te sluiten. 

14. Wanneer u de zaklamp heeft gebruikt, wilt u deze dan niet met het glas naar beneden 

neerzetten, door de hitte kan het glas springen. Tevens verzoeken wij u vriendelijk om de lamp op te 

laden wanneer deze leeg is zodat ook de huurders na u de lamp gelijk kunnen gebruiken. 

15. Bij aanvang van de huurperiode zetten wij hout klaar voor de houtkachel (alleen in de koudere 

periode) met voldoende voorraad aanmaakblokjes en aanmaakhout. Wanneer het hout op dreigt te 

raken kunt u ons dit laten weten en vullen wij de voorraad weer aan. Aanmaak blokjes en aanmaak 

hout kunnen bij verschillende winkels (b.v. Weldom Saulieu) worden aangeschaft mocht u meer dan 

de aanwezige voorraad gebruiken. 

16. Bij ons bent u welkom met al uw honden, er is geen beperking aan ras of aantal. Wij verzoeken u 

echter wel rekening te houden met het feit dat er hier meerdere mensen wonen. Natuurlijk mogen 

de honden plezier maken, dat zien wij graag maar voorkomt u aub dat zij de hele dag gaan staan te 

blaffen. De honden mogen niet onbeheerd in de tuin of in de gîte worden alleen gelaten. We zien 

heel graag dat u uw honden niet graven in de tuin, mocht het eens gebeuren dan staan er tonnen bij 

de gîtes om de gaten weer te vullen. Mocht u een dagje weg willen zonder uw hond dan kunnen wij 

in overleg op uw honden passen bij onze woning. 

17. Stroomuitval: bij extreem onweer of storm kan de stroom tijdelijk uitvallen. Wij verzoeken u, 

wanneer het begint te onweren, om het kastje van de satelliet uit te schakelen en zoveel mogelijk 

stekkers uit de stopcontacten te halen (zover mogelijk). Mocht het licht uitvallen dan kunt u gebruik 

maken van de grote zaklamp of waxinelichtjes. 

18. Het toilet is aangesloten op een septic tank dat wil zeggen dat het strikt verboden is om enig 

ander materiaal dan ROZE toiletpapier door het toilet te spoelen! Wij voorzien u van enkele rollen en 

in de supermarkten is het overal te koop. 

19. Als laatste vragen wij u om het huis te bewonen al was het uw eigen huis, voel u er thuis maar 

zorg er goed voor, dan hebben ook de volgende vakantiegangers er plezier van en komt u hopelijk 

nog eens een keer terug! 

Wij wensen u een plezierig verblijf toe, en mochten er vragen zijn dan vernemen wij dit gaarne. 

Tracy Jehle en de meute 

Les Blancs 

58230 St Agnan 


