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Partner van het Kaleo netwerk ASBL  

Les Dépendances - 50 personen 
Gecombineerde Gîtes : la Bergerie, le Bercail, le 
Séquoia & le Nid  
 

Huurvoorwaarden 

De huur van deze gîte is inclusief : 

✓ Vaatwerk voor de capaciteit van de gîte; 

✓ Een deken en een kussen per persoon; 

✓ Een beschermhoes voor de matras en een kussensloop per persoon (behalve voor 
schoolgroepen) ; 

✓ Het ter beschikking stellen van een barbecue of een snoer (op reservering en afhankelijk 
van de beschikbaarheid). 

 

De huur van deze gîte omvat NIET : 

 Bed- en badlakens (beschikbaar op reservering, zie tarieven); 

 Toiletpapier; 

 Het nodige om de vaat te doen (vaatwastabletten, afwasmiddel, handdoeken en sponzen); 

 Vuilniszakken. Afvalscheidingscontainers zijn buiten het gebouw beschikbaar en in de 
keuken staan sorteerbakken om het afval naar de verschillende containers te 
transporteren. 
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La Bergerie - 18 personen  

Beschrijving van het gebouw 

Collectieve ruimten: 

De gemeenschappelijke ruimtes zijn op de begane grond gelegen en bestaan uit: 

▪ Een uitgeruste keuken: een koelkast met kleine diepvriezer, een oven, een 
microgolfoven, 8 elektrisch fornuis, een vaatwasser en een koffieapparaat; 

▪ Vaatwerk en keukengerei voor 18 personen. 
▪ Een deel salon en eetkamer. 
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Slaapkamers & sanitaire voorzieningen : 

Het gebouw « Bergerie » heeft twee kamers, soort « slaapzalen ». De bedden zijn over twee 
verdiepingen verdeeld, de slaapkamers en de tussenverdiepingen. 

 

 
Pers

. 
Meubilair Opmerkingen 

bergerie 1 6 3 x 2 stapelbedden  
Slaapkamer geopend op mezzanine 
Bergerie 1*, naast Bergerie 2.  

bergerie 1* 3 3 eenpersoonsbedden  Mezzanine geopend op Bergerie 1 

bergerie 2 6 3 x 2 stapelbedden 
Slaapkamer geopend op mezzanine 
Bergerie 2*, naast Bergerie 1  

bergerie 2* 3 3 eenpersoonsbedden Mezzanine geopend op Bergerie 2 

Sanitair 1  
4 wastafels, 2 WC et 2 
douches 

Op de eerste verdieping, naast Bergerie 1 

Sanitair 2  1 wastafel, 1 WC et 1 bad Op de eerste verdieping, naast Bergerie 2 
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Le Bercail – 12 personen 
 

Beschrijving van het gebouw 

Collectieve ruimten : 

De gemeenschappelijke ruimtes zijn op de begane grond gelegen en bestaan uit: 

▪ Een uitgeruste keuken : een koelkast, een oven, een microgolfoven, 4 elektrische 
kookplaten, een vaatwasmachine en een percolator.  

▪ Vaatwerk en keukengerei voor 12 personen. 
▪ Een deel salon en een eetkamer. 
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Slaapkamers & sanitaire voorzieningen :  

Het gebouw « Bercail » heeft twee slaapkamers en éen mezzanine. Ze zijn verdeeld over twee 
verdiepingen. 

 
Pers

. 
Meubilair Opmerkingen 

Bercail 1 6 3 x 2 stapelbedden 
Slaapkamer op de eerste verdieping en 
geopend op mezzanine Bercail 1* 

Bercail 1* 2 2 eenpersoonsbedden 
Mezzanine op de tweede verdieping en 
geopend op Bercail 1 

Bercail 2 4 4 eenpersoonsbedden 
Gesloten slaapkamer op de tweede 
verdieping. 

Sanitair  
2 wastafels, 2 WC et 3 
douches 

Op de eerste verdieping  
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Le Sequoia - 18 personen 
 

Beschrijving van het gebouw 
 

Collectieve ruimten:  

De gemeenschappelijke ruimten liggen op de gelijksvloer, ze zijn voorzien van: 

▪ Een uitgeruste keuken: twee kleine koelkasten, een koude kamer, een oven, een 
microgolfoven, een elektrisch fornuis, een vaatwasser en een koffieapparaat. 

▪ Vaatwerk en keukengerei voor 18 personen. 
▪ Een deel salon en eetkamer. 
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Slaapkamers & sanitaire voorzieningen :  

Het gebouw « Séquoia » heeft twee kamers, soort « slaapzalen ». De bedden zijn over twee 
verdiepingen verdeeld, de slaapkamers en de tussenverdiepingen. 

 
Pers

. 
Meubilair Opmerkingen 

Séquoia 1 6 3 x 2 stapelbedden 
Slaapkamer geopend op mezzanine 
Séquoia 1*, naast Séquoia 2.  

Séquoia 1* 2 2 eenpersoonsbedden Mezzanine geopend op Séquoia 1 

Séquoia 2 8 4 x 2 stapelbedden 
Slaapkamer geopend op mezzanine 
Séquoia 2*, naast Séquoia 1  

Séquoia 2* 2 2 eenpersoonsbedden Mezzanine geopend op Séquoia 2 

Sanitair 1  
2 wastafels, 2 WC en 3 
douches 

Op de eerste verdieping, naast Séquoia 1 

Sanitair 2  
1 wastafel, 1 WC en 1 
bad 

Op de eerste verdieping, naast Séquoia 2 
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Le Nid - 2 personen 
 
Beschrijving van het gebouw 

De Gîte : 

Le “Nid" is een kleine studio, ideaal voor een intiem verblijf. Het is samengesteld uit: 

▪ Een keukengedeelte met een koelkast (met een koelruimte), een microgolfoven, 4 
elektrische kookplaten en een percolator.   

▪ Vaatwerk en keukengerei voor 4 personen. 
▪ Een slaap- en zithoek met twee eenpersoonsbedden, een sofa en een televisie. 
▪ Een badkamer (met bad en eenWC). 
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