FORMULE BIVAK
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
‘Goede afspraken maken goede vrienden !’

Welkom
Bij aankomst in Dennenheuvel wordt u verzocht zich te melden aan het onthaal in het
hoofdgebouw van het vakantiecentrum. De verantwoordelijke van het domein (of zijn vervanger)
zal u verwelkomen en u rondleiden in de entiteit die door uw groep werd gehuurd.
Gezien het mogelijke heen-en-weergeloop aan het onthaal verzoeken we u zich te houden aan het
afgesproken uur van aankomst. Het uur van aankomst moet twee weken op voorhand worden
bevestigd. Mocht u, vanwege onvoorziene omstandigheden, toch later dan verwacht aankomen,
gelieve ons te verwittigen op het nummer 086/21 21 36.
U dient ons bij aankomst een gedetailleerde deelnemerslijst evenals uw programma te
overhandigen (belangrijk voor de brandveiligheid en de goede organisatie van uw verblijf).
De onderstaande regels dienen door iedereen gekend te zijn voor de groep ter plaatse aankomt.
Gelieve ons een ondertekend exemplaar van dit reglement samen met de ingevulde infofiche ten
minste 2 weken voor uw komst terug te bezorgen.
De verantwoordelijke van de entiteit zal u gedurende uw verblijf af en toe een bezoekje brengen
om zich ervan te vergewissen dat alles vlot verloopt.

Opgelet : de maximumcapaciteit van 58 personen mag NOOIT worden overschreden !

Geen zin om zelf te koken ? Of brengt u uw laatste dag liever niet achter het fornuis door ? Geen
probleem ! Bestel uw maaltijden ten minste 1 week op voorhand tegen heel interessante
voorwaarden.
Onthaal open van 9u00 tot 18u00.
In geval van nood, contacteer de concierge (0478/043.316) of de manager (0497/69.72.97).

Inventaris en waarborg
De inventaris zal u ter controle worden overhandigd. Hij moet ‘voor akkoord’ worden ondertekend
en ten minste 2 uur na uw aankomst worden teruggegeven. De groep mag eventuele opmerkingen
op de lijst aanbrengen. Aan het begin van uw verblijf wordt de eindinventaris gecontroleerd door
één van de bivakverantwoordelijken.
De waarborg (500 €) dient vóór uw aankomst al te zijn gestort op rekening ING BE64 3101 9598
5152 / BIC : BBRUBEBB van het Bivak. Deze rekening wordt gebruikt voor eventuele schade aan
het Bivak en de eventuele extra schoonmaak. Aan het einde van het verblijf zal de
verantwoordelijke de nodige controles verrichten. De eindafrekening wordt dan opgemaakt en het
eventuele saldo gestort.
Elke beschadiging van materiaal, van het gebouw en/of van het terrein, evenals ontbrekende
huisraad en materialen die ter beschikking worden gesteld, worden aangerekend tegen de
nieuwwaarde. Een prijslijst van het materiaal vindt u aan het onthaal.
Dit bedrag wordt afgehouden van de waarborg. In geval van aanzienlijke beschadiging wordt de
waarborg ingehouden en volgt nog een extra factuur.

De kamers
De dag van uw aankomst kunt u over het bivak beschikken vanaf 16u00.
De dag van uw vertrek wordt u verzocht het te verlaten vóór 10u00.

De kamers zijn uitgerust met matrassen en hoofdkussens. Het gebruik van hoeslakens is verplicht.
De groep kan die zelf meebrengen of ze huren aan het onthaal.
Hoofdkussens en donsdekens vindt u in de kasten in uw kamers. Gelieve ze aan het eind van uw
verblijf weer in de kasten op te bergen.
De matrassen dienen op de bedden te blijven liggen.
De sleutels van de kamers worden aan de verantwoordelijke overhandigd bij aankomst en moeten
alle worden teruggegeven vóór het vertrek. In geval van verlies wordt een supplement van € 20 per
sleutel aangerekend.

Roken
Het hele gebouw, inclusief alle kamers, gangen en toiletten, zijn rookvrij.
Roken in deze ruimtes kost u € 150 boete.

Slaapwel … iedereen !
We verzoeken u de nachtrust van de andere vakantiegangers te respecteren.
Vooral wanneer u uw eigen geluidsinstallatie gebruikt, zult u rekening moeten houden met de
andere vakantiegangers die in het domein verblijven, evenals met de buren. Gelieve Dennenheuvel
vooraf te verwittigen (ten minste 1 maand op voorhand), zodat ook de andere klanten verwittigd
kunnen worden.
Muziek buiten is verboden vóór 9u30 en na 2 u.

Respecteer het domein !
‘Mont-Pelé’ werd ingericht met de bedoeling onze vakantiegangers een optimaal comfort te
bieden. Daarom vragen we u dit re respecteren.
Kleefband en duimspijkers mogen enkel worden aangebracht op de daartoe voorziene
mededelingenborden, en nooit op muren en geschilderde vlakken. Het is verboden nagels,
duimspijkers of nietjes aan te brengen in deuren, muren en plafonds.
Graag zouden we ons domein en zijn speelpleinen zo netjes mogelijk houden. Overal staan
vuilnisbakken en bakken voor PMD-verpakkingen. Mogen we u vragen er gebruik van te maken ?
Een nette omgeving is des te aangenamer voor iedereen.
Bij regenweer raden we u aan de meeste modder van uw schoenen te halen voor u het gebouw
binnenkomt en ze in een lokaal vóór de kamers te plaatsen.
Er wordt een supplement van € 15 per nacht per dier aangerekend om het extra schoonmaakwerk
te compenseren. Bovendien zijn enkel kleine huisdieren toegelaten.

Brandveiligheid
Mont-Pelé is uitgerust met een moderne installatie voor branddetectie en bijbehorende
blustoestellen met het oog op de bescherming van elke klant. In geval van misbruik van de haspels,
blusapparaten en rookdetectors wordt een bedrag van € 150 aangerekend bovenop de
onkostennota voor de herstelling en de eventueel aangerichte schade.
Zorg ervoor dat elke nooduitgang steeds vrij is. De deuren met deurpomp zijn brandwerende
deuren ; deze mogen nooit geblokkeerd worden.

Spaar het milieu !
Indien één van de kranen lekt, deel dit dan mee aan het onthaal. Op die manier kan onnodig
waterverbruik worden vermeden.
Sluit de ramen en doof de lichten voor u uw kamer verlaat.

Schoonmaak
Gedurende uw verblijf bent u verantwoordelijk voor de schoonmaak en het onderhoud van uw
logeergedeelte.
We raden u aan de sanitaire ruimten en de keuken(s) alle dagen schoon te maken om
aan het einde van uw verblijf een grote schoonmaak te vermijden.
Eindschoonmaak is door ons gedaan maar wij vragen u deze taken voordat u vertrek te doen :
Kamers, gangen en zalen vegen/stofzuigen, vuilnisbakken leegmaken, keuken schoonmaken
(werkbladen, spoelbakken, kooktoestellen, koelkast en diepvries).
Bovendien vragen wij u de zaal af te ruimen (vegen/stofzuigen, tafels en stoelen schoonmaken en
op hun oorspronkelijke plaats terugzetten, de mededelingenborden leegmaken) en afval (binnen en
buiten) weggooien.

Afval
Gelieve jullie afval te sorteren in de daartoe bestemde vuilnisbakken.
Het is belangrijk de tips en richtlijnen van de bivakverantwoordelijke te volgen om te vermijden dat
u aan het eind van uw verblijf verkeerd gesorteerd afval opnieuw zou moeten sorteren of een
gedeelte van uw waarborg zou verliezen.

Wegwijzer
Met de wagen:
Ons domein bevindt zich op Mont-des-Pins, 100 in 6941
Bomal-sur-Ourthe.
Met het openbaar vervoer:
We kunnen u oppikken aan het station van Bomal-sur-Ourthe
(ten minste 2 weken op voorhand te voorzien).

Nuttige adressen :

Ziekenhuis Princesse Paola:

Apotheek Tilman:

6900 Marche-en-Famenne

6941 Bomal s/O

084/21 91 11

086/21 11 71

Brandweer Erezée:

Docteur Cornet:

Rue du Vivier, 21

086/36 92 10

Rue de Fleuri, 1

Trieux, 5

6941 Bomal s/O
086/21 04 44

Handtekening gevolgd door gelezen en
goedgekeurd:
Naam van de groep :
Naam van de groepsverantwoordelijke :
Datum:

