WELKOM
IN ONS VAKANTIEHUIS

AUX LOQUETTES
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OVER AUX LOQUETTES
In het hartje van de Ardennen deed het huis meer dan honderd jaar geleden dienst als
opstapplaats voor de tram. De toenmalige burgemeester bewoonde het huis waar men naar
de loketten kon gaan. Op één van de foto’s in de eetplaats kunt u de tram nog zien met het
huis op de achtergrond. De oude trambedding is omgetoverd tot een fiets- en wandelpad en
is vanuit het huis nog zichtbaar. Vandaar de benaming Aux Loquettes. Tijdens het jachtseizoen
in het najaar wordt de zone achter het huis in het bos ook nog steeds zo genoemd. Wees alert
wanneer je boswandelingen wilt doen tijdens deze periode. De zones worden duidelijk afgezet
en er hangen affiches uit voor wandelaars in welke boszones al dan niet kan gewandeld
worden.
Het huis kent een onschatbare geschiedenis: van boomzagerij met woonst, daarna later
tijdelijk ingenomen door de Duitsers tijdens de Wereldoorlog II en op het laatste een weeshuis
voor meisjes.
Dertig jaar geleden hebben wij het huis gekocht om te ontsnappen aan de dagelijkse drukte
en tijdens weekends te genieten van de rust en de natuur in deze prachtige omgeving met
familie en vrienden. In 2018 hebben we het huis volledig gerenoveerd tot een comfortabel
vakantiehuis.
Geniet van de geschiedenis, de rust en de natuur dat Aux Loquettes te bieden heeft.

www.auxloquettes.com
+32 479 89 10 47
info@auxloquettes.com
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ROKEN
Het is ten strengste verboden om te roken in het vakantiehuis. U kunt buiten op het terras
roken. Peuken mogen niet op de grond gegooid worden.

HUISDIEREN
Huisdieren worden niet toegelaten in de vakantiewoning.

FORMULIER PLAATSBESCHRIJVING
Bij aankomst in onze vakantiewoning is het verplicht om het formulier “plaatsbeschrijving” in
te vullen. Mogelijke schade al dan niet door u veroorzaakt, kan via het formulier genoteerd
worden. Alsook bij schade tijdens uw verblijf (vb. glasbreuk, ..) of indien u van onze extra
servicekosten wil gebruik maken, kan dit allemaal via het formulier genoteerd worden.
Alvast bedankt!

SLEUTELS
De sleutels die u heeft gevonden in het kluisje zijn voor het openen van de voordeur en de
keukendeur. Bij vertrek gebruik dezelfde code om de sleutels terug te leggen.

VERWARMING
De verwarmingstoestellen in alle kamers zijn voorzien van een thermostatische kraan om
overmatig verbruik te vermijden. De temperaturen zijn ingesteld en bij overmatig verbruik
wordt dit vanop afstand gecorrigeerd. In bijlage een overzicht van de ingestelde
temperaturen. Indien u deze manueel aanpast, zal de ingestelde temperatuur na een cyclus
automatisch terug gecorrigeerd worden.

HOUTKACHEL
Er ligt een voorraad hout onder de kachel, alsook aanmaakhout. Gelieve geen andere
materialen te verbranden. Leg eerst de elektriciteit aan door de rode knop aan te leggen (ligt
bij het hout in de manden). Indien er geen trek is, dient u het lipje centraal aan de bovenkant
van de kachel te verschuiven. Rechtsonder de kachel kunt u de ventilatiestand aanpassen (0 I
II). Afgekoelde assen kunt u verwijderen door de schuiflade net onder de kachel naar u toe
te trekken en deze in de bijhorende emmer te doen. Indien de assen nog te warm zijn, laat u
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deze maar afkoelen. De schoonmaakster zal deze dan verwijderen. Gooi NOOIT warme assen
in de groene container om brandgevaar te vermijden.

BRANDALARM
Indien het brandalarm zou afgaan, kunt u deze uitzetten in de gang (tweede witte kast naast
de livingdeur). Er hangt een instructie onder het alarm hoe deze uit te zetten (papier
uitrollen). Indien er teveel rookontwikkeling zou ontstaan in de living door de houtkachel,
zet zo snel mogelijk het brandalarm uit. De code is 1234.

SANITAIR WATER
Er is een groot reservoir warm water. Hou er rekening mee als iedereen op hetzelfde
moment een douche neemt, het kan gebeuren dat er terug water moet verwarmd worden
als er 20 personen direct na elkaar douchen.

KEUKEN
In de lade vindt u de inventarislijst van de keuken. Bij geval van breuken, gelieve dit aan te
duiden op het formulier ‘plaatsbeschrijving’. Alle nodige materiaal vindt u terug in de kasten.
De duurtijd om de vaatwas te laten draaien is vrij lang, als u servies direct wilt gebruiken,
maak gebruik van de afwasbak. Plaats alle keukenmaterialen altijd gereinigd en ordelijk
terug op de juiste plaats, zo helpt u de poetsvrouw en ook de volgende huurders. Neem
altijd eigen gerief terug mee naar huis – zo bewaren wij het overzicht van onze inventaris.
Gooi nooit vetresten in de gootsteen. Plaats nooit warme potten rechtstreeks op de tafel of
op het werkblad, gebruik hiervoor de beschermers te vinden in de keuken (lade onder de
ovens). U kunt ook gebruik maken van de placemats om de tafel te beschermen.

TERRAS
Bij koudere avonden kunt u gebruik maken van onze terrasverwarmer: knop induwen links
aan de keukendeur én knop induwen vooraan het verwarmingselement (stand 1 of 2 kiezen).
Na 1 uur slaat het automatisch af. Indien u langer warmte wenst, herhaalt u terug de
stappen. Dit is uit veiligheid dat de terrasverwarmer niet de ganse nacht blijft branden
gezien het hoge energieverbruik. De BBQ is beschikbaar, gelieve de rooster steeds proper
achter te laten na gebruik. U kan ook gebruik maken van de groene tuinmeubelen. Gelieve
deze steeds op de juiste plaats terug te zetten.
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TV/PS3 (boven)
De TV boven in de zithoek is enkel aangesloten op de kabel. U kunt gebruik maken van de
DVD-speler om films te bekijken of spelen op de PS3. Er zijn 26 spelletjes aanwezig, alsook 2
controllers. Gelieve alles steeds terug op zijn plaats te zetten na het spelen. Indien er
spelletjes ontbreken, worden deze afgetrokken van de waarborg.

TV
Er zijn 3 afstandsbedieningen voor TV, digicorder VOO en dvd-speler. Digitaal TV kijken kan
via VOO (tegenhanger van Telenet). Ook door onze ligging in het bos kunnen niet alle posten
bereiken. Er zijn wel vijf Nederlandstalige posten beschikbaar. Hieronder vindt u het
kanaalnummer. Voor bepaalde programma’s kan het gebeuren dat er om een “code
parental” wordt gevraagd. U hoeft enkel 1234 in te geven om verder te kijken.

Voor de kleintjes kan je ook volgende kanalen nemen (is wel in het Frans).

WIFI
Netwerk: Proximus-Home-5E98
Code: w3bdubfr7ypmh

Gezien het huis zich in een dal bevindt, is het bereik niet altijd even sterk. Streamen (muziek,
films, netflix, …) verloopt helaas moeilijk. Telefonisch bereik is ook niet optimaal om dezelfde
reden. We raden aan om te bellen of te chatten via WhatsApp of Messenger.
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TELEFOON
Het huis beschikt over een vaste telefoon te gebruiken in geval van nood. Het nummer
waarop men u kan bereiken is 084/38 96 11. Een lijst met nodige en nuttige nummers hangt
uit in de traphal.

ALGEMEEN
Vermijd schade aan de muren in alle vertrekken. Er mag niets aan de muren opgehangen
worden van decoratie, papieren, tekeningen, slingers, …. noch met duimspijkers, noch met
plakband of andere bevestigingsmiddelen. Ook andere feestdecoratie zoals confetti om
extra schoonmaakkosten te vermijden. Bij schade zijn we genoodzaakt om de herstellingen
af te houden van de waarborg.

EETPLAATS
In de eetplaats kunt u met 20 personen zitten en er is 1 kinderstoel beschikbaar. Gelieve de
tafels niet te verplaatsen. Bij schade aan de tafels of aan de muren door verplaatsen, zal de
te herstellen schade in rekening gebracht worden met de waarborg. Plaats nooit geen
warme potten rechtstreeks op de tafels, gebruik hiervoor de beschermers te vinden in de
keuken (lade onder de ovens). U kunt ook steeds gebruik maken van de placemats om de
tafels te beschermen.

SLAAPKAMERS
Er zijn 8 slaapkamers aanwezig. Elke matras is voorzien van een matras- en
kussensloopbeschermer. Bedlinnen (kussensloop, hoeslakens, bedovertrekken) zijn verplicht
te gebruiken over de bescherming. Slaapkamer 5 kunt u het enkel bed uitschuiven tot een
dubbel bed door de lade uit te trekken en de tweede enkele matras te verleggen.

BADKAMERS
Elke slaapkamer heeft een eigen badkamer met douche, toilet en wastafel.
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Wij zijn verplicht om te werken met een eigen waterzuiveringsstation. Hiervoor vragen wij
expliciet om NIETS in de toiletten te gooien dat er niet thuishoort. Luiers, maandverbanden,
tampons, vochtige doekjes, condooms, zakdoeken, … horen niet thuis in het toilet. Gebruik
hiervoor het voorziene vuilbakje! Bij vertrek moeten alle vuilbakjes geledigd worden.

KELDER
In de kelderruimte vindt u de diepvries en wasmachine/droogkast. U kunt de kelder
gebruiken voor opslag. Het tweede deel van de kelder is echter privé waar de technische
installaties staan en dus niet toegankelijk zijn.

BRANDVEILIGHEID EN NOODPROCEDURES
De verantwoordelijke zorgt ervoor dat de medebewoners op de hoogte worden gesteld van
de noodprocedures ingeval van brand. In de gang is er een afdruk van de plattegrond
aanwezig waarop de noodverlichting, branddetectie, brandblusapparaten en nooduitgangen
op staan vermeld.
• De trappen, gangen en deuren moet men vrijhouden om zo een snelle en
gemakkelijke ontruiming van het gebouw mogelijk maken. Binnendeuren die naar
een nooduitgang leiden mogen niet afgesloten of versperd worden.
• De huurder dient zelf een EHBO-koffer mee te brengen.
• In het gebouw mag men niet roken. Wordt er buiten toch gerookt, zorg er dan voor
dat de peuken in de asbak terecht komen.
• Eigen elektrische apparaten moeten technisch in orde zijn en mogen de elektrische
installatie niet overbelasten.
• In het gebouw is een vast telefoontoestel aanwezig en enkel te gebruiken in
noodgevallen. Een lijst met nodige en nuttige nummers hangt uit in de traphal.
• Het bewaren van vuurwerk in de woning en het ontsteken van vuurwerk rond de
woning is ten strengste verboden.
• Kaarsen ontsteken in de woning is niet toegelaten, enkel theelichtjes in de houders
worden toegelaten. De houders voor deze theelichten zijn aanwezig.

SCHOONMAAK
De kosten voor de eindschoonmaak zijn reeds verrekend in de huurovereenkomst. Na elke
huur is er schoonmaak voorzien en controle van de inventaris. U bent echter
verantwoordelijke om alles in een propere staat achter te laten. Buitensporige kosten voor
de schoonmaak wegens grove nalatigheid zullen via de waarborg verrekend worden.
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BIJ VERTREK
De vakantiewoning moet uiterlijk op volgende tijdstippen afhankelijk van verblijfsduur
verlaten worden op de dag van vertrek, zodat er voldoende tijd is voor de schoonmaak,
tenzij anders is overeengekomen.
midweek: maandag 16u tot vrijdag 10u
weekend (2 nachten): vrijdag 16u tot zondag 20u
weekend (3 nachten): vrijdag 16u tot maandag 10u
week: maandag 16u tot maandag 10u
CHECKLIST:
✓ alle keukenservies afgewassen en terug op hun plaats opbergen
✓ alle elektronica uitzetten
✓ alle bed- en badlinnen verzamelen in portaal in blauwe linnenzakken of in rolmand (muv
matrasbeschermers en kussenbeschermers)
✓ afstandsbedieningen op hun plaats terugleggen
✓ barbecue en rooster na gebruik proper maken
✓ assen van de open haard verwijderen in desbetreffende emmer
✓ alle vuilbakken ledigen (8 in badkamers, 1 in beneden toilet, 1 in keuken)
✓ alle afval in groene container deponeren
✓ alle flessen in glascontainer deponeren (aan de kerk in Daverdisse)
✓ alle lichten uit
✓ alle meubilair/terrasbanken op oorspronkelijke plaats zetten
✓ alle ramen en deuren sluiten (om geen ongewenste dieren binnen te hebben)
✓ sleutels terug in kluisje leggen (met zelfde code als bij aankomst)
✓ ingevulde plaatsbeschrijving formulier op keukentafel leggen
✓ controleer of u niets bent vergeten
- oplader in slaapkamer?
- kledij in kleerkasten?
- toiletgerief in wastafellades?
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Colruyt Wellin
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CARREFOUR Wellin

Q8 Shop en Go Delhaize
Route de Dinant 36
6922 Halma, Wellin
084 38 84 04
!!! Altijd geopend: 24/24 en 7/7
Nederlandstalige kranten
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Bakkerij De Barros
Rue de la Station 22
6920 Wellin
084 38 82 28
(bij grote bestellingen best vooraf reserveren)
Ma-di-do-vrij: 7u-12u30 en 13u30-18u00
Woensdag gesloten
Zaterdag: 6u30-18u00
Zondag: 6u30-17u00

Slager Lefèbvre et Fils
Rue de Beauraing 182
6920 Wellin
084 388 359
www.boucherielefebvre.com
Maandag: 11u00 – 19u00
Dinsdag tem zaterdag: 08u00 -19u00
Zondag: 8u30 - 12u30
Open op feestdagen tot 12u30

Dokters
Dr. Marcotty

Dr. Motte

Dokter van wacht

Rue de Beauraing 171/A

Rue de Burnaifontaine 78 H

 1733

6920 Wellin

6929 Daverdisse

084 38 98 31

061 58 90 27
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Apotheek Bastien
Rue de la Station 53
6920 Wellin
Maandag tem vrijdag: 8u30-12u00 en 13u30-19u
Zaterdag: 8u30-12u30
www.pharmaciebastien.be

NOODNUMMERS

101

POLITIE

112

AMBULANCE EN BRANDWEER

1722

BRANDWEER NIET DRINGEND

070 245 245

ANTIGIFCENTRUM

1733

DOKTER VAN WACHT

Politiezone Semois et Lesse
Commissariaat
Rue du Commerce 19
6890 Libin
061 65 65 37
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ACTIVITEITEN
Le Jardin des Hiboux
Voye du Sclassin 47, Bievre 5555 België
8,9 km van Aux Loquettes

Le Chateau de Lavaux Sainte-Anne
Rue du Chateau 8, Lavaux-Sainte-Anne 5580
België
10 km van Aux Loquettes

The Domain of the Caves of Han
Rue Joseph Lamotte 2, Han-sur-Lesse 5580
België
12 km van Aux Loquettes

Redu Village du Livre
Place de l'Esro 61, Redu 6890 België
3,9 km van Aux Loquettes
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Bois de la Paix
Near Bizory, Bastogne België
13,7 km van Aux Loquettes

Domaine de Chevetogne
Rue de Pirchamps 1, Chevetogne
30 km van Aux Loquettes
Prachtig natuurdomein = daguitstap

Ardenne Trait Gourmande - Chariot à fondue
Rue de Graide 95, Porcheresse, Daverdisse
6929 België
6,3 km van Aux Loquettes

Musée HAN 1900
Rue des Grottes, 14, Han-sur-Lesse 5580
België
12 km van Aux Loquettes
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Cave of Lorette-Rochefort
Dreve de Lorette, Rochefort 5580 België
16 km van Aux Loquettes

Euro Space Center
Devant les Hetres 1, Transinne 6890 België
7,7 km van Aux Loquettes

Domaine Provincial de Mirwart
Rue du Moulin 16, Mirwart 6870 België
10,4 km van Aux Loquettes

Espace Bien Etre (wellness)
Voie-Gamby 133, Libin 6890 België
11,5 km van Aux Loquettes
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Ferme de la Comogne
Comognes 1, Focant 5572 België
11,3 km van Aux Loquettes

La Madonna al Cuore d'Oro
Rue de l'Aubepine 6, Beauraing 5570 België
14,3 km van Aux Loquettes

Trésors Cachés (escape room)
Rue de Dinant 121, Beauraing 5570 België
15,1 km van Aux Loquettes

Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy
Rochefort, 5580 België
13,9 km van Aux Loquettes
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Chateau de Mirwart
Rue du Chateau 1, Mirwart 6870 België
11 km van Aux Loquettes

Parc Du Kaolin " Le Sentier Des Nutons"
route de Smuid, Libin 6890 België
10,5 km van Aux Loquettes

L'ancienne Fonderie de cloches de Tellin
Val des Cloches, 129a, Tellin 6927 België
9,3 km van Aux Loquettes
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RESTAURANTS
Moulin de Daverdisse (naast Aux Loquettes)
Rue de la Lesse 61, Daverdisse
084 38 81 83

il Forno - Brasserie Restaurant Pizzas
Rue de Saint-Hubert 16, Redu
061 65 63 90

Le Fournil - Brasserie Restaurant
Place de l’Estro 58, Redu
061 65 56 32

Au clocher
Rue de Saint-Hubert 17, Redu
061 65 52 25
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La Table de Maxime
Our 23, Paliseul
061 23 95 10

Les Terrasses de l'Our
Rue de Lesse 1, Our
061 24 20 00

L'auberge Gourmande
Rue de Transinne 25, Redu
061 65 62 52

La Cuisine De Christophe
Grand-Place 18, 6929 Daverdisse
0479 07 57 63
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L'Atelier des Sens Wellin
Grand-Place 28, Wellin
084 38 74 94

Carpe Diem - Restaurant Redu
Rue de la Prairie 42, Redu
061 61 30 45

Jijibaba espace Japon Wellin
Rue de Dinant 38, Wellin

La Papillote Wellin
Rue de la Station 5, Wellin
0476 35 13 97
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Lemonnier Lavaux-Sainte-Anne
Rue de la Baronne Lemonnier 82, LavauxSaint-Anne
084 38 88 83

Le Relais de la Patache Wellin
Grand-Place 187, Wellin
084 41 35 00
Doorlopend open van 12u tot 21u

Le Clairval Paliseul
Our 25, Paliseul
061 53 32 75

La Truite D'argent Wellin op 6.2 km afstand
Rue
€€ - Paul
€€€ Frans
Dubois
Diner
3, Wellin
Belgisch
084 38 82 53

Nog veel meer restaurants te ontdekken op Tripadvisor!
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ANDERE ACTIVITEITEN
Raadpleeg de website van Haute-Lesse wat je nog allemaal kan ontdekken in beleven in de streek:
http://www.haute-lesse.be/nl
Of kijk eens bij het toeristisch centrum van Daverdisse: http://www.daverdisse-tourisme.be/
Ook te vinden aan de kerk in Daverdisse:
Allée des Marronniers 1
6929 Daverdisse
info@daverdisse-tourisme.be
+32 (0) 84/36.76.30
084/31.59.92
0474/42.83.05
Openingsuren:
•
•
•
•
•
•
•

maandag : gesloten
dinsdag : 9h - 15h
woensdag : gesloten
donderdag : 9h - 17h
vrijdag : 9h - 17h30
zaterdag : 10h - 17h
zondag : 10h - 14h
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