
  ’t Mechels Bos 

 

Praktische weetjes 
 
Aankomst- en vertrekuren 
- Week : van vrijdag 17.00 u. tot vrijdag 10.30 u. – laatste maaltijd is ontbijt. Kamers ontruimen vóór 10u. 
- Midweek : van maandag 10.00 u. tot vrijdag 10.30 u. – laatste maaltijd is ontbijt. Kamers ontruimen vóór 

10.00 u. 
- Weekend : van vrijdag 17.00 u. tot zondag 14.00 u. – laatste maaltijd is ontbijt (H.P.) of middagmaal (V.P.). 

Kamers ontruimen vóór 13.00 u. 
- Andere verblijfsduur: toekomen vanaf 17.00 u. en vertrekken vóór 10.30 u.   
 

Onthaal 
Bij aankomst kan u zich rechtstreeks aanmelden in het Mechels Bos. Indien er geen plaatselijk onthaal voorzien 
is, kan U zich wenden tot het onthaal in het hoofdgebouw. U ontvangt een infomap, de sleutels en een witte 
afstandsbediening van de lamp in de slaapkamer. Alle door u aangevraagde materialen zullen klaarstaan in het 
huisje of in de gang.  
 

Parking 
Er is een afzonderlijke gratis parking voorzien voor ’t Mechels Bos. Voor in- en uitladen kan tot aan het gebouw 
worden gereden. Wij vragen nadrukkelijk de auto’s niet op de graszoden te parkeren en ze goed af te sluiten. 
 

Lakens 
De lakens (onderlaken – hoeslaken –  kussensloop) zijn in de verblijfsprijs inbegrepen en worden door onze 
diensten klaargelegd in uw huisje volgens het door u opgegeven aantal personen. Reservelakens zijn altijd 
beschikbaar. 
 

Handdoeken 
De handdoeken worden door uzelf meegebracht. In het huisje worden keukenhanddoeken voorzien. 
 

Schoonmaak 
Tijdens uw verblijf staat u zelf in voor het onderhoud van uw huisje. De gemeenschappelijke ruimtes (eetzaal, 
living, gang, wc’s,… ) worden gereinigd door onze medewerkers. Indien u maaltijden wenst te gebruiken in uw 
huisje, staat u zelf in voor de afwas. Gelieve het huisje netjes achter te laten! 
 

Internet 
In ’t Mechels Bos is draadloos internet aanwezig. Met het wachtwoord vindt u terug in de infomap. 

 

Drank 
Eigen drank meenemen om te verbruiken tijdens de maaltijden is toegestaan. Ter plaatse is ook drank 
aanwezig die u kan nemen en aanduiden op een lijstje dat op de koelkast hangt. U kan ook op voorhand drank 
bestellen om te verbruiken in uw huisje. De bestelbon kan u terugvinden in de mail en in de infomap in het 
huisje.  
 

Maaltijden 
De maaltijden worden voorzien op de volgende uren. 

 Ontbijt    8u00  (eetzaal sluit om 10u00) 

 Warm middagmaal:  12u15 (eetzaal sluit om 14u00)  

 Avondmaal:   18u00 (eetzaal sluit om 19u30) 
 
Wij vragen u de uren van de maaltijden zoveel mogelijk te respecteren. De maaltijden worden gebruikt in de 
eetzaal (tenzij u anders wenst). Indien u ter vervanging van een bepaalde maaltijd een lunchpakket wenst, 
signaleert u dit op voorhand bij uw reservatie of bij de bespreking van uw verblijf. 
 

 
 

HALF PENSION BESTAAT UIT ONTBIJT EN WARM MIDDAGMAAL (op de aankomstdag is het avondmaal ook voor 
de formule halfpension voorzien). Op de vertrekdag is er voor half pension enkel een ontbijt voorzien. 
 
VOL PENSION BESTAAT UIT ONTBIJT, WARM MIDDAGMAAL EN AVONDMAAL. Op de vertrekdag is een ontbijt 
voorzien, op zondag is er ook nog een warm middagmaal voorzien. 
 
 

 

Bijzondere maaltijden 
Indien U bijzondere maaltijden, zoals voedselallergieën, of vegetarische maaltijden wenst door te geven, kan u 
dit vragen, liefst ten laatste vier weken voor uw aankomst. Ook met geloofsovertuiging houden wij rekening. 
Voor sondevoeding, indien op voorhand doorgegeven, geldt een gedeeltelijke aftrek van de kosten. 
 



  ’t Mechels Bos 

 

Animatie 
Tijdens de meeste vakanties is er een animatieprogramma voorzien met zwemuren, uren waarop de sporthal 
kan gebruikt worden enz. Tijdens bepaalde schoolvakanties zijn er ook vrijwilligers beschikbaar die deze 
activiteiten mee begeleiden. Dit is steeds onder voorbehoud en hangt natuurlijk af van hun beschikbaarheid. 
 

Fietsen 
Gewone fietsen kunnen gratis gehuurd worden tussen 9u00 ’s morgens en 17u30 ’s avonds. Na het avondmaal 
mag er niet meer op het domein gefietst worden. De elektrische fietsen kunnen gehuurd worden tegen 
betaling: € 6,00  voor een dagdeel, € 10,00  voor een volledige dag. Best deze op voorhand reserveren wegens 
beperkte beschikbaarheid.  
 

Dieren 
Huisdieren kunnen helaas niet meekomen met hun baasje. Er wordt een uitzondering gemaakt voor 
gecertificeerde assistentie honden. 
 

Wasserette 
Het vakantiecentrum beschikt in het hoofdgebouw over een kleine wasserette met wasmachine en droogkast, 
waar u tegen betaling terecht kan voor accidentele was. Jetons voor wasmachine en droogkast kan u kopen 
aan het algemene onthaal. In het Mechels Bos is enkel een wasmachine beschikbaar. Jetons voor de 
wasmachine kosten 3,50€. 
 

Televisie & radio 
Elk huisje is uitgerust met een TV- toestel met kabelaansluiting, een DVD speler en een radio. 
 

Babyfoon 
Er zijn een aantal babyfoons beschikbaar die op voorhand gereserveerd kunnen worden.  
 

Netheid van de omgeving 
Help ons om de omgeving voor iedereen aangenaam te houden: 

- Sorteer uw afval en gebruik de aangewezen vuilnisbakken en binnenvuilbakken 

- Gebruik de buitenasbakken  

- Laat geen vuil achter in het bos 
 

Geluidsoverlast 
Wij vragen nadrukkelijk de avondstilte vanaf 22u00 te respecteren. Indien u muziek luistert, gezellig samen zit 
of TV kijkt in uw huisje, houd dan ook rekening met de buren. Ook op de gangen en in de gemeenschappelijke 
vertrekken wordt gevraagd de rust en de vakantiesfeer te bewaren voor de medevakantiegangers.  
 

EHBO 
Een lijst met telefoonnummers van de dichtstbijzijnde dokter en apotheker vindt u in de infomap.  
 

Roken 
Er geldt een strikt rookverbod in alle vertrekken en gebouwen, ook in de huisjes! Er mag enkel buiten gerookt 
worden. U vindt asbakken aan de meeste buitendeuren en op de terrassen. 
 

Binnenmeubilair 
Binnenmeubilair mag niet verplaatst worden naar buiten. Op uitzonderlijke aanvraag (op voorhand) en 
goedkeuring kan het verplaatsen van een hoog- laagbed op het terras toegestaan worden. 
 

Bij uw vertrek 
De dag van uw vertrek (met uitzondering van zondagen) dienen alle kamers van uw appartement  ontruimd te 
zijn vóór 10u00. De lakens graag vóór 9u op de linnenkar leggen, of indien die niet aanwezig is, buiten aan de 
deur. 
 

Afrekenen van gemaakte onkosten 
Het afrekenen gebeurt steeds na het ontbijt, op zondagen na het ontbijt of na het middagmaal. Voorzie cash 
geld voor de afrekening van de gemaakte onkosten tijdens uw verblijf (drank, extra maaltijden bezoekers, 
schade aan materiaal,… ). 
 

Bij het verlaten van het huisje 
Mogen wij u vragen bij uw vertrek de materiaallijst (keuken) te controleren, de lichten te doven, de vensters te 
sluiten en de verwarming dicht te draaien. Gelieve het huisje netjes achter te laten!!! 


