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Villers-sur-Lesse, januari 2018 

 
 
 

 
Gewaardeerde gast, 
 
 
Welkom in dit sfeervolle huis. 
 
 
Het onderhoud en beheer van beide huizen doen we met plezier om het toegankelijk te 
maken en te houden voor ons eigen gezin, familie, vrienden en vrienden van vrienden. 
We streven er naar jaarlijks voldoende fondsen te werven om het noodzakelijke 
onderhoud en enige verbeteringen te bekostigen.  
 
Alle bijdragen die we ontvangen blijven in ‘de kosten- en onderhoud pot’.  
Dankzij onze ouders en uw bijdragen hebben we sinds 1962 het huis kunnen behouden en 
verbeteren. We hopen daar nog vele jaren mee door te gaan om u en ons de mogelijkheid 
te geven vol van het huis en de omgeving te genieten. 
 
De beide huizen, het Oude Huis en het Nieuwe huis, hebben een eigen verleden, eigen 
afmetingen en eigen sfeer. De regels die gelden voor (commerciële) hotels, horeca en 
vakantieverblijven, zijn uitgebreid. Die gaan bijvoorbeeld ook over het aantal (gescheiden) 
toiletten, de afmetingen van trappen en (tocht-) deuren en vele andere details.  
Aan de regelgeving als verhuurbedrijf voldoen de huizen niet. 
Wij willen de oorspronkelijke sfeer van ieder huis graag bewaren.  
Dat zou niet kunnen als we alle voorschriften naar de letter zouden volgen. 
 
We streven er wel degelijk naar de voorschriften waar mogelijk toe te passen. 
Dat kunt u onder andere zien aan de stoellift in het Nieuwe Huis, kinderhekjes bij de 
trappen, veiligheidssluiting op de ramen, noodverlichting en rookmelders.  
 
Het betekent wel dat u ‘voor eigen risico’ in de huizen, tuin en omgeving verblijft en dat 
we geen aansprakelijkheid voor uw goederen of gezondheid kunnen aanvaarden. 
U kunt daarvoor wel een reisverzekering afsluiten en voor schade die mogelijk tijdens uw 
verblijf in of aan het huis ontstaat kunt u een aansprakelijkheidsverzekering nemen. 

 
 

Mooie tijd toegewenst, 
 
 
Pieter en Kathelijn van Loon 


