
Welkom 

Wij zijn Steven en Kathy.


Midden 2018 kochten we halsoverkop deze 2 weekend-zone gronden. Met doel een 
samenkomst-plaats creëren in een bos. En als bonus ook aantonen dat de bestemming 
van weekend en bosgrond bij juist gebruik echt wel een meerwaarde kan zijn.


Het waren 3 intense jaren van onderzoek en ontwerpen. Alles is moeilijker en duurder dan 
gedacht maar de aanhouder wint.

Zo hadden we ook voldoende tijd om het bos in ere te herstellen met al meer dan 1000 
inheemse aanplantingen.


De financiële uitdagingen van het project hebben ons geduwd in de richting van verhuur. 
Uiteindelijk een goede beslissing want we zijn blij dat we zo het resultaat van ons harde 
werk kunnen delen met vele eensgezinde mensen.


Van harte welkom in onze bosvilla Zwarte Zwaan,

Een zwarte zwaan is sierlijk, met rondingen. En ook een synoniem voor iets speciaal, 
anders of onverwacht...




HuisRegels 

* Feesten / Evenementen / Braspartijen NIET toegelaten.


* Respecteer de rust in de straat.


* Roken verboden in het gebouw.


* Huisdieren niet toegelaten op het ganse terrein.


* Maximaal 4 personen (tot 6 voor families met kinderen)


* 'Bezoek' ontvangen wordt op voorhand overeen gekomen…, maximum blijft 4+2.


* Gebruik de (online) handleidingen. 

* We controleren zoveel mogelijk na een verblijf, en werken hard aan onderhoud, 
dat kost geld. Meld reeds aanwezige gebreken zo snel mogelijk, binnen 24u na 
aankomst. Niet gemeld is helaas de kosten van uw borg. (Borg vorige huurders is 
dan al afgehandeld) 
(Gekende gebreken; kleine brandplek aan hoofdsteun zetel)


* Meld eigen schade zo snel mogelijk (nog tijdens uw verblijf) dan kunnen wij dat 
nog vervangen/herstellen voor de volgende gasten. Een gebroken glas of andere 
kleinigheden brengen wij uiteraard niet in rekening.


* Gebruik uw gezond verstand met kinderen. 

Houtkachel / Net boven avond terras / (Kachel) Hottub / Gril-ring / Kampvuur / ...

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen van alle aard. EHBO kit is 
te vinden in de open kast aan de inkomdeur.


* Sluit alle deuren en ramen als u het terrein verlaat.


* Deponeer volle vuilzakken in een vuilbak op de tweede oprit, wij regelen dat 
achteraf (sorteren mag maar hoeft niet).


* Parkeren kan op de 2 opritten of in de straat (verzeker altijd doorgang, en 
voldoende plaats om nog te kunnen keren op het einde van de straat).


* Het dak (+dakrand) is ten alle tijde verboden toegang!  
(camerabewaking; betreden = forfaitaire onderhoudskost van 250 euro)


* De borg kan naast materiële schade ook aangesproken worden bij overtreden 
van de huisregels, of in het ergste geval vroegtijdig moeten beëindigen van uw 
verblijf. 



Voorzieningen 

Buiten: 
- Hangmat

- Brandhout, aanmaakblokjes/hout, lucifers, olie voor bakplaat. (2-3 kruiwagens brandhout 

inclusief, nadien 15€ per kruiwagen verrekend via de borg)

- Co-fire bakplaat

- Hot-tub

- 2 huissleutels met afstandbediening voor poort aan oprit 1 

- 4 laadstopcontacten voor bv. elektrische fietsen aan oprit 2

- Buitenmeubilair

- Vogelvoer

- Muggenspray


Keuken: 
- Alle keukengerei

- Voldoende glazen/borden/bestek

- Koffie-maker kan

- Thee-maker kan

- Vaatwasmachine

- Combi-oven met heteluchtfunctie

- Grote ijskast met 3 laden vriezer

- Dampkap met koolstoffilters

- 4-pits inductiekookplaat

- Broodrooster

- Waterkoker

- NESPRESSO-machine

- Melkopschuimer

- Keukenrol

- Afwasblokjes, afwasproduct, afwasborstel

- Koffietabs

- Thee

- Suiker (apart verpakt)

- Zout/Peper

- 1 Kinderstoel (te vinden in de kast onder de 'zit-boog')

- Keukenhanddoeken

- Keukendoeken

- Vuilzakken


Badkamer/WC: 
- Haardroger

- Dubbele regendouche

- Wc-papier, gastendoekje, handzeep (toilet)

- EHBO kit 

- Handdoeken-pakket per persoon (1 handdoek, 1 washand, 1 badhandoek, 1 badjas)

- Handdoeken-pakket per boeking (2 extra handdoeken in de badkamer voor bvb op de grond)




Woonkamer: 
- WIFI

- Vaste muziek installatie met AirPlay en bluetooth

- Projector met NETFLIX of streaming via Airplay

- (digitale) Bundel ‘in de buurt’ (ontvangt u digitaal na betaling)

- (digitale) Bundel ‘in het huis’ (ontvangt u digitaal na betaling)

- Op 4 plaatsen ingebouwde usb laders

- 3 soorten usb laadkabels (micro usb / usbc / lightning / van elk 1)

- Houtkachel

- Verwarming/koeling airco


Slaapkamer: 
- Opgemaakte bedden

- Verwarming/koeling airco

- GEEN babybed aanwezig, vrije ruimte voor babybed is 148x80cm (zie schets onderaan)


Allerlei: 
- Welkomstpakket

- 6x per week de krant in de bus

- Gezelschapsspelen

- Strips

- Kinderboeken

- Natuurboeken

- Fietspomp

- Droogrekje

- Batterij wandel-lantaarn (oplaadbaar in het huis)

- Dyson steelstofzuiger

- Wandel-paraplu (3x)


Services: 
- Eindschoonmaak

- Vanaf 4 nachten boeking: meer badlinnen


