
Algemene Voorwaarden 
 
 
U dient er rekening mee te houden dat u geen feestzaal huurt, maar een serre met een tuin gelegen 
in een residentiële woonwijk. Er zijn dus een aantal beperkingen. 
  
Onze orangerie heeft een capaciteit voor maximum 60 personen. 
Indien het concept dat u voor ogen heeft dit toelaat, zijn wij bereid hierop een overschrijding toe te 
staan. 
Gelieve er hierbij wel rekening mee te houden dat er slechts een beperkt aantal parkingplaatsen zijn 
op de parking aan de achterliggende hoeve 'Hof ten Dries' en dat er in geen geval mag geparkeerd 
worden in de straat. In voorkomend geval verzoeken wij u voor het parkingprobleem een 
shuttledienst en een parkingwachter te voorzien. 
  
Uit respect voor onze buren en om geluidsoverlast te beperken, is versterkte muziek maar toegelaten 
onder bepaalde voorwaarden. 
We willen dat u daarbij dan onze eigen muziekinstallatie gebruikt en dat de muziek niet te luid staat ; 
met name mag de grens van 85 dB niet overschreden worden. 
Indien dit toch het geval zou zijn, zal de muziek onverbiddelijk afgezet worden. Boetes wegens 
geluidsoverlast zullen wij genoodzaakt zijn ten uwen laste te leggen. 
  
Wij vragen u geen confetti of andere moeilijk opruimbare zaken te gebruiken. 
  
In de tuin mag zonder ons akkoord geen tent geplaatst worden. 
  
Ingeval u een barbecue geeft, dient u de grasmat voorafgaandelijk te beschermen. 
  
Ingeval u het zwembad niet gebruikt, is het uw gasten strikt verboden om op het afdekzeil te lopen. 
Ingeval het warm weer is en het een feest is met kinderen, bevelen wij u aan om het zwembad bij te 
huren en uw gasten hiervan te verwittigen. De verleiding is anders te groot. Dit kan zeker nog een 
paar dagen vooraf afgesproken worden. U dient daarbij zelf voor de veiligheid van uw gasten in te 
staan en een permanente toezichter aan te stellen. 
  
Wij verwachten eveneens dat de speelruimte van de kinderen zich beperkt tot de omheinde tuin van 
het Landhuis. 
Voor hun eigen veiligheid  mogen zij zich niet begeven in de moestuinen, aan de vijver en in de 
aanpalende weiden en boomgaard. 
In het bijzonder mag er niet geklommen worden op de boomhut (speeltoren) die zich bevindt in de 
aanpalende weide en dit wegens onvoldoende stabiliteit.  
Het toezicht op uw kinderen blijft gedurende het ganse evenement uw verantwoordelijkheid. 
  
Naast deze beperkingen zijn er uiteraard ontelbare troeven voor een onvergetelijk feest. 
 
De reservatie van de orangerie is pas definitief na de aanvaarding van het door u voorgestelde 
concept (soort evenement – aantal personen – gewenste formule enz) 
Gelieve in dit verband zo snel mogelijk telefonisch met ons contact op te nemen (0475 28 70 42) voor 
een bezoek ter plaatse waarbij wij u graag nog een woordje toelichting geven en tevens om er zeker 
van te zijn dat onze locatie geschikt is voor het concept dat u voor ogen heeft. 
 
Na de aanvaarding van uw concept zullen wij u vragen een voorschot te betalen ten bedrage van  



121 euro en een waarborg (ter dekking van mogelijke schade of niet naleving van de gemaakte 
afspraken) ten bedrage van 200 euro ; hiermee bent u zeker van uw reservatie. 
Het rekeningnummer waarop u in voorkomend geval, de verschuldigde som van 321 euro kan 
storten is : 
IBAN : BE14 7370 2301 2483 
BIC : KREDBEBB 
op naam van Wim Schmitt. 
Bij ontvangst van de betaling bezorgen wij u de overeenstemmende factuur. 
Gelieve ons daartoe, in voorkomend geval, het juiste facturatieadres te bezorgen. 
  
U zal kunnen beschikken over de orangerie daags vóór uw feest vanaf 13 uur . 
De orangerie moet evenwel volledig leeggehaald en schoongemaakt zijn op de dag na uw feest tegen 
uiterlijk 12 u. 
Wanneer de orangerie niet gereserveerd is vóór of na uw feest, kan hieromtrent anders 
overeengekomen worden. 
  
We bieden u ook de mogelijkheid om te overnachten in onze Bed & Breakfast. 
We beschikken over drie kamers (2 familiekamers voor 4 personen en 1 kamer voor 2 personen). 
  
  
 


