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Namens alle eigenaars van La Boverie wensen wij u een heerlijke vakantie in ons 
bungalowpark. Wij willen geenszins uw vakantiegenot beperken met reglementen, 
doch zouden uw medewerking op prijs stellen om ons dorp zo aangenaam mogelijk 
te houden en ook andere vakantiegangers een prettig verblijf te waarborgen. 

Huisreglement La Boverie 

1. Parkeer uw wagen enkel langs de weg om uw bagage in en uit te laden. Daarna 
zet u uw wagen (en aanhangwagen) op de dichtstbijzijnde parkeerplaats. Er zijn 
voldoende parkeerterreinen die makkelijk bereikbaar zijn. 

2. Beperk uw snelheid tot maximum 30 km/uur. Wandelaars hebben ook hun 
rechten en ons dorp wil een hart hebben voor kinderen.  

3. Gebruik met uw wagen enkel de asfaltwegen. Geen wagens op de grasperken. 
4. "Honden aan de leiband" is de leuze binnen ons vakantiedorp. Hou het proper. 

Hondenpoepzakjes zijn te koop aan de receptie. 
5. Eerbiedig de aanplantingen. We houden allen van een groene omgeving. 
6. Let er op dat uw kinderen speelpleinen en speeltuigen niet stuk maken. Noch de 

raad van mede-eigendom, noch de huisbewaarder, noch de syndicus en noch de 
eigenaars zijn aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van diverse 
installaties. Zij kunnen u wel aansprakelijk stellen voor aangebrachte schade. 

7. Hang geen wasgoed buiten in de loop van de dag. Het is echt geen vakantiezicht. 
8. Voor glas staan glascontainers ter beschikking aan de kapel bij het binnenrijden 

van het dorp en ter hoogte van restaurant Le Magni. Zuiver papier en karton 
horen in de gele containers en restafval in de grijze. 

9. Respecteer uw buren. Hou het stil tussen 22 en 8 uur… Beter goede 
vakantieburen dan verre vrienden. Bij wangedrag zullen rustverstoorders 
aangemaand worden ons dorp te verlaten. 

10. Steek uw vakantiedromen niet in brand… en onze chalets ook niet! Barbecue op 
het terras enkel toegelaten met elektrische toestellen. BBQ met houtskool is in 
geen enkel geval toegelaten. 

11. In het dorp en op de plage is de Belgische wetgeving van toepassing i.v.m. het 
naaktbaden. Dit is hier verboden. 

12. Gelieve het uur van vertrek één dag vooraf te willen meedelen aan de receptie. 
Eerbiedig het afgesproken uur! 

13. Vooral tijdens de winterperiode kunt u heel wat geld besparen op het 
elektriciteitsverbruik: zet de verwarming lager wanneer u de chalet verlaat en 
tijdens de nacht. 

14. Meubilair mag niet verplaatst worden naar andere chalets. 
15. Er zijn geen schotelantennes toegelaten in het vakantiedorp. 

---oooOOOooo--- 

 

Huisreglement Chalet 109 

1. Om hygiënische redenen kunnen we helaas geen huisdieren toelaten in chalet 
109. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. 

2. Wegens brandgevaar is het verboden vuur te maken in of rond de chalet. Dat 
betekent dus ook geen barbecue met open vlam. 
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3. Een reservering wordt pas als definitief beschouwd na ontvangst van het 
voorschot. Bij annulatie binnen de maand voor de voorziene aankomstdatum, 
worden reeds betaalde bedragen niet terugbetaald. 

4. De volledige huurprijs dient ten laatste 1 maand voor de aankomstdatum betaald 
te zijn, zo niet wordt de reservering geannuleerd met verlies van voorschot. Na 
betaling van de totale huurprijs ontvangt u een voucher die u bij aankomst aan de 
receptie Le Magni dient af te geven. 

5. Bij uw aankomst (voor 21u00) 
o Gelieve u aan te melden bij de receptie Le Magni waar u de sleutel 

ontvangt tegen afgifte van de voucher en betaling van de waarborg. U kan 
hier eventueel bedlinnen en afvalzakken verkrijgen. 

o Eens in de chalet, gelieve: 
▪ de elektriciteitstand op te nemen. De meter bevindt zich in de 

buitenmuur tussen chalet 109 en 108. 
▪ de hoofdschakelaar van de elektriciteitskast aan te leggen. Deze 

bevindt zich achter de deur in de grote slaapkamer. De 
hoofdschakelaar bevindt op de onderste rij in de elektriciteitskast. U 
kan hem omschakelen door de opening in de kastdeur. U hoeft 
hiervoor de kast niet te openen. 

▪ de waterkraan open te draaien. Deze bevindt zich onder de 
spoelbak in de keuken.  

6. Bij uw vertrek (voor 10u00) 
o Voor het verlaten van de chalet, gelieve 

▪ de waterkraan onder de spoelbak in de keuken weer toe te draaien. 
Tijdens periodes van nachtvorst dient u bovendien het water uit de 
leidingen van het koude water af te laten om bevriezing te 
voorkomen. 

▪ de ijskast uit te zetten en de deur ervan open te laten. 
▪ de verwarmingstoestellen op " * " te zetten en de kabels ervan NIET 

uit te trekken. 
▪ de hoofdschakelaar van de elektriciteitskast weer af te leggen. 

Tijdens periodes van nachtvorst dient de hoofdschakelaar evenwel 
NIET afgelegd te worden, zodat de verwarming bevriezing 
voorkomt. Er dient dan alleen de zekering van de boiler afgezet te 
worden. 

▪ alle ramen en buitendeuren af te sluiten. 
▪ de elektriciteitstand op te nemen (meter buiten tussen chalets). 

o Gelieve bij de receptie Le Magni de sleutel in te leveren. U zal uw 
waarborg terugkrijgen minus de afrekening van de kosten van verbruik en 
eventuele schade. 

7. Gelieve tijdens uw verblijf geen kabels uit te trekken of toestellen te verplaatsen. 
U loopt kans op beschadiging van de elektrische toestellen. 

8. Schoonmaak door de kuisploeg van La Boverie na uw vertrek is verplicht. 
9. De huurder zal het huisreglement van vakantiedorp La Boverie en van Chalet 109 

onvoorwaardelijk naleven. Hij vrijwaart de eigenaar(s) van alle schade bij niet-
naleving ervan. 

---oooOOOooo--- 


