4. Durlet

Comfort Plus
18 kamers: 15 van 4 bedden en 3 van 6
bedden
Douche, wasbak en wc op de kamer
Maximale bezetting van het gebouw :
78 bedden
Vleugel A : 6 kamers (26 bedden)
Vleugel B : 6 kamers (26 bedden)
Vleugel C : 6 kamers (26 bedden)

A

B

Inbegrepen
Lakens, hoesdekens, hoofdkussens
Finale opkuis
Handdoeken voor de gezinnen en seminaries

Niet inbegrepen
Handdoeken (behalve voor gezinnen en seminaries)
Tussentijdse opkuis

Bij aankomst
Sleutel te bekomen in de receptie
Kamer beschikbaar vanaf 16u.
Geef het aantal personen per kamer aan
(brandveiligheid)

Bij vertrek
Maak de kamer vrij en geef de sleutels af om 9u. ten
laatste (10u. tijdens het weekend)
Uw eventuele bestellingen afrekenen
Eventuele schade aangeven
Groepen : Beddengoed voor de deur afzetten, de
vloer van het gebouw borstelen en de vuilbakken
leegmaken in de voorziene zakken
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Verboden

C

Roken
Alarmen doen afgaan zonder geldige reden
Voor ieder misbruik wordt € 25 aangerekend
Nagels of spijkers plaatsen of gaten boren op geschilderde
oppervlakken
De gangen beschadigen met materiaal of bagage

Opgelet
Massembre is niet verantwoordelijk in geval van diefstal en/of
ongevallen
Doe uw kamer goed op slot wanneer u deze verlaat
Drank moet steeds via de receptie besteld worden (of in de
bar benut worden tijdens het weekend
De nachtwaker is beschikbaar via +32 (0)82 64 43 57

4. Durlet

Comfort Plus

Zalen voor vriendengroepen
Gratis gebruik in functie van het aantal afgehuurde kamers
Verplicht op voorhand te reserveren

Centrale ruimte voor vergaderingen of seminaries
(108 m²)
3 mogelijke indelingen voor de vergaderingen of conferenties
Opgesplitst in twee zalen ; Een van maximum 24 personen
en een van 48 personen
Een grote zaal voor maximum 78 personen in 'kantineindeling'
Een grote zaal voor maximum 28 personen in 'klas-indeling'
De nodige tafels en stoelen worden voorzien in functie van de
gekozen indeling. Deze ruimte beschikt over een eigen sanitaire
installatie en een kleine keuken voor de traiteurdienst.
De centrale ruimte is voorzien als ontspanningsruimte voor de
gezinnen of groepen wanneer deze niet gereserveerd is voor
vergaderingen

Diensten
Wifi-verbinding is aanwezig in heel het gebouw.
Wij zorgen voor de plaatsing van het volgende materiaal (op
aanvraag):
Televisiescherm voor uw projecties
Flip-chart met stiften
Drank en glazen
Koffieonthaal en koffiepauzes voor vergaderingen
Traiteurdienst

Loungeruimte voor gezinnen
Een gezellig salon staat ter beschikking voor ontspannende
onderonsjes
Op aanvraag kan u in deze ruimte ook de open haard
gebruiken
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