
 
 
Huisregels LaGrye voor gasten 

• Lees de gastenpagina op de website van het kasteel! 

• Zorg dat de eigenaar je informeert over regels, bijvoorbeeld ten aanzien van drukke perioden en 
benodigde toestemming voor groepen. 

• Zorg dat het kasteel schoon blijft, zowel bij vertrek als tussentijds. Natuurlijk geldt dat voor keuken, 
salon, speelkamer, ‘cour’ en zwembad. Was pannen even af i.p.v. ze in de vaatwasser te zetten. 

• Er geldt een strikt rookverbod in alle publieke ruimtes van het chateau. 

• Er is een algeheel stookverbod voor de open haarden, tenzij het kanaal jaarlijks wordt geveegd 
(certificaat). Bij twijfel hierover niet stoken dus. 

• Beperk lawaai en luidruchtige gesprekken na middernacht (ook in de keuken) en als je daar toch 
last van hebt, spreek elkaar daarop aan!  

• Beperk muziek op de ‘cour’, in ieder geval niet na 23 uur. 

• Kampvuur is alleen toegestaan op de daarvoor speciaal gemaakte plek in de wei en NIET in de 
zomer (verbod gemeente). Bij harde wind richting het chateau mag geen vuur worden gemaakt. 

• Ga verantwoordelijk om met trekkers, internet e.d. waar specifieke kennis of kunde voor nodig is. 
Gebruik middelen niet zonder een instructie te hebben gehad.  

• Zwembad: blijf af van de zwembadpomp. Douchen voor je gaat zwemmen. Bij vertrek kap dicht. 

• Internet: toegangscode is te vinden in de handleiding onder het tafeltje bij de telefoon. Bij 
problemen: check eerst of de spanning wel aanstaat op de juiste plekken. 

• Huisdieren worden geacht geen overlast te veroorzaken en dienen daarom in het eigen 
appartement te blijven. 

• De laatste die naar bed gaat sluit alle deuren van het chateau af. 

• Gangen mogen niet worden afgesloten (vluchtroute)! 

• De vuilniscontainers worden op donderdagochtend geleegd. Let op: alle afval moet in zakken 
zitten, anders worden de containers niet geleegd! Papier, glas en plastic moet in de 
gemeentecontainers. 

• Voorraden dienen aangevuld te worden (wc-papier, koffie, tabletten voor de vaatwasser, etc.).  

• Bij vertrek: koelkast keuken leeg en schoon maken. Hij blijft aan, tenzij eigenaren anders 
instrueren! 

• Bij vertrek: check of alle cv’s in het appartement op het sterretje staan, ook in de openbare ruimtes 
indien je als laatste vertrekt. 

• Bij vertrek: sluit alle ramen en luiken. 

• Bij vertrek: sluit het water op correcte wijze af (vraag uitleg aan eigenaar over hoofdkranen) 

• Mocht er onverhoopt iets kapotgaan, meldt dat dan zodat de eigenaar kan zorgen voor herstel. 


