Naam:
Kamer nr:
Datum:

Aantal personen:
Aantal nachten:
Verwachte tijdstip check-in:

HUISREGLEMENT Sport Hostel
Wij zijn een Sport Hostel en richten ons op mensen die een leuke, sportieve en gezonde beleving in KnokkeHeist zoeken. Onze prijzen zijn scherp, maar wij richten ons niet op een doelpubliek die daar naar op zoek is.
Om misverstanden en mistoestanden te vermijden, hebben wij daarom een strikt huisreglement opgesteld. Bij
een normaal verblijf zal er een goede verstandhouding tussen alle partijen zijn. Indien uw verblijf echter niet
strookt met de waarden waar onze club en Sport Hostel voor staan, zal het huisreglement zonder uitzondering
worden toegepast.
Aankomst: Bij aankomst meldt u zich aan bij de receptie. We registreren uw gegevens, alsook uw
identiteitskaart en kredietkaart nummer (Visa of Mastercard), een gewone bankkaart wordt niet
aanvaard. Zonder kredietkaart waarborg kan u niet bij ons overnachten, ook al heeft u uw
verblijf reeds betaald. Het reeds betaalde bedrag is niet terug vorderbaar. Bij het niet naleven van ons
huisreglement zal elke schade en inbreuk in rekening gebracht worden op uw kredietkaart, voor u en uw
volledige gezelschap.
Bij het inchecken ontvangt u een kamersleutel, waarvoor een waarborg van €20.00 CASH gevraagd wordt per
kamersleutel. Bij het inleveren van de sleutel EN als er zich geen schade of hinder t.o.v. Lakeside Paradise of
haar cliënteel heeft voorgedaan, krijgt u deze waarborg terug.
Ontbijt: U kan genieten van de ontbijt formule à la carte via onze buitenbar genaamd: “Tikibar”.
Ontbijt is mogelijk vanaf 09.00 u. tot 11.00 u. U kan uw eigen ontbijt samenstellen via het menu à la carte zoals
drankjes/boterkoeken/yoghurt/granola/vers fruit/enz.
Reserveren voor het ontbijt is niet mogelijk, u bestelt & betaalt aan de Tikibar. First come, first served zolang
de voorraad strekt.
Eigen eten, drank/picknick zijn niet toegelaten op de volledige Lakeside site. Op de kamers is enkel water
toegestaan. Elke overtreding wordt beboet met €100 p.p.
Bezoek: Enkel betalende gasten van de Sport hostel zijn welkom in de Sport hostel. Mocht u toch bezoek willen
ontvangen, kan u met deze mensen in ons clubhuis afspreken. Enkel geregistreerde en betalende mensen
kunnen overnachten. Elke overtreding wordt beboet met een boete van €100 p.p.
Nachtrust: houdt rekening en heb respect voor de andere gasten. Tussen 22u00 en 08u00 geldt volledige stilte.
Deze uren zijn vastgelegd in het politiereglement van Knokke-Heist. Vermijd luidruchtige gesprekken. Feestjes
en events zijn niet toegelaten!
Indien er bij geluidsoverlast tussenkomst nodig is wordt er een boete van 100€ p.p. aangerekend. Nachtelijke
tussenkomst = €500 per infractie.
Vertrek: De dag van vertrek dient u het bedlinnen af te trekken en op het bed te leggen. De kamers dient u te
verlaten ten laatste om 11u00. Bij het laattijdig inleveren van een sleutel (ten laatste om 11u00) kan een extra
overnachting worden aangerekend.
Alcohol, drugs en roken: Het gebruik van alcohol in de Sport hostel en het gebruik van drugs op de volledige
Lakeside Paradise site is niet toegestaan! Roken in de Sport hostel is wettelijk verboden. (wetsbesluit nr. 8 van
25-11-2004). Bij overtreding en het niet respecteren van deze regels, bent u niet langer welkom en zullen wij
uw verdere verblijf beëindigen. Het reeds betaalde bedrag is niet terug vorderbaar en een extra geldboete van
€500 per fractie wordt aangerekend.
Muziek: Houdt bij het gebruik van elektronische media rekening met de andere gasten.
Schade: Bij schade aan de kamer moet dit gemeld worden aan het onthaal. De door u toegebrachte schade zal
bij u in rekening worden gebracht. Ook bij extreme gevallen van bevuiling van de kamer of andere delen van de
Sport hostel ( gang, toilet, sanitair … ) zal dit in rekening worden gebracht. Bij overtreding en het niet
respecteren van de normen van huishoudelijke orde en hygiëne, bent u niet langer welkom en zullen wij uw
verdere verblijf per direct beëindigen.
Brand: Het gebruik van vuur of kaarsen is ten strengste verboden in de kamers. In geval van brand, volg de
vluchtroutes (aanwezig in de kamer). Het onklaar maken of onnodig in werking stellen van brandmeldsystemen

heeft een boete van €500 tot gevolg. De nooddeur is enkel te gebruiken in noodsituaties. Elk misbruik wordt
beboet met €100.
Diefstal: Laat waardevolle spullen niet onbeheerd achter. Lakeside Paradise is niet aansprakelijk.
Nuttige telefoonnummers: urgentie/Politie 112 Anti-gif centrum: +31 (0)70 245 245; Frank Vanleenhove
(zaakvoerder) 0475/666.927; Natalie Camerlynck (zaakvoerster) 0474/470.009
Bij overtreding van de huisregels behoudt onze sport hostel zich het recht de betreffende persoon of personen
de toegang tot onze Sport hostel te ontzeggen!! De uitbaters en werknemers van Lakeside Paradise hebben
ten alle tijde het recht alle kamers te betreden.
Minderjarigen : *Jongeren onder de -18 jaar moeten worden begeleid door minstens 1 ouder (= d.w.z. enkel
een moeder of een vader van de minderjarige), een vriend of kennis +18 jaar telt niet als een ouder!!!
De ouder blijft gedurende de ganse periode in dezelfde kamer overnachten en men kan geen slaapzalen delen
met andere gasten. De volledige kamer moet privé worden afgehuurd. Zonder een ouderlijke voogd (= d.w.z.
enkel een moeder/vader van de minderjarige) kan u niet bij ons blijven overnachten, ook al heeft u uw verblijf
reeds betaald!
U heeft bij deze GEEN recht op een terugbetaling!
Parking: De parking is eigendom van de gemeente en ondergebracht bij de dienst AGSO. Bij problemen met de
parking gelieve contact op te nemen met Interparking via 050/339030 of via mail op info@agsoknokke-heist.be

Hierbij bevestig ik akkoord te gaan met het huisreglement van Lakeside Paradise
en geef ik aan Lakeside Paradise de toestemming geld van mijn
visa/mastercard/… te innen voor de hinder of geleden schade veroorzaakt door
mijn verblijf in het hostel.
Gelezen & goedgekeurd + handtekening
……………………………………………………….

