
   



 

 
 
 
Beste vakantiegangers, ik heet jullie welkom in de 
nestkast! 
 
Dit boekje is gemaakt om u alle informatie te geven die u 
nodig heeft om uw verblijf in de best mogelijke 
omstandigheden te laten verlopen. Daar vindt u een zekere 
hoeveelheid informatie over accommodatie en de regio. 
 
Aarzel niet om het ons te laten weten als je een probleem 
hebt. Neem gerust contact met mij op voor meer 
informatie. 
 
Ik wens u een prettig verblijf op Domaine du Bonsoy. 
 
 

Gregory Léonard 
 

https://bungalowsdubonsoy.be/ 
 
  



 

Hoe komt u bij de accommodatie 
Hier is een kaart die u zal helpen het chalet te vinden: 

 

 

Accommodatie adres : 
Rue Grisaille 19 (Domaine du 

Bonsoy) 

5542 Hastière 
 

toegang tot het 
domein 

 

vuilnisbak 



 

Waar te parkeren? 

U kunt het rood gemarkeerde pad volgen. Het is mogelijk om langs de weg naar 
de accommodatie te parkeren. 
 
Om gemakkelijker accommodatie te vinden, zijn hier 2 foto's die vanaf de 
straat zijn genomen: 

 

 



 

 
Dit is een accommodatie met de aanduiding "BIRD"; Het volledige adres van de 
woning is Rue Grisaille 19 (G19) - Hastière (u dient bij voorkeur de borden 
"Ivoire" te volgen). Wanneer u het bord "Ivoire" met het blauwe bord "hond 
aangelijnd" bereikt, bevindt de accommodatie zich aan uw rechterhand. 

De sleutels 

De sleutels zijn toegankelijk in het sleutelkastje op het terras. 
De code is aan u bevestigd toen u uw reservering maakte. 
 

 
 
Breng de sleutels aan het einde van uw verblijf terug in het sleutelkastje. 
  

Aankomst en vertrektijden 
 
Aankomst vanaf 16.00 uur en vertrek tot 11.00 uur. 
 
Als je weggaat, breng dan je bakken naar de containers (de locatie van de 
containers staat op de kaart hierboven). 
U kunt ook het badkamerraam openen om de accommodatie te ventileren 
(behalve bij harde wind). 
 

Schoonmaak, beddengoed en handdoeken 
 
Schoonmaakservice aan het einde van uw verblijf is inbegrepen. 



 

 
We bieden momenteel geen beddengoed of handdoeken aan. Vergeet niet een 
huislaken voor een matras van 160x200, een dekbedovertrek, twee 
kussenslopen en keukendoeken in je koffers te stoppen; Wij hopen u deze 
service zeer binnenkort te kunnen aanbieden. 
 

Warmwatersysteem 
 

 
 

Een klein advies;  Zorg er bij aankomst voor dat de warmwaterprogrammeur 
in de badkamer (onder de boiler) op “AUTO” (voorkeur) of “ON” staat. 

Als de programmer op “OFF” staat, heeft de warmwatertank het water 
inderdaad niet verwarmd ;( Als dit het geval is, drukt u op de knop 
“ON/AUTO/OFF” totdat de programmer “ON” aangeeft). ongeveer 30 minuten 
om het water op te warmen, zet dan de programmer terug op “AUTO” 
(verwarmen tijdens de nacht en aan het einde van de middag) 🙂 

 
  



 

Bruikbare informatie 
 
Algemeen  
 
Breuk: Meld eventuele breuk aan ons. 
 
Deuren: Zorg ervoor dat u de terrasdeur van de woonkamer op slot doet 
wanneer u de accommodatie verlaat. 
 
Opklapbed: In de slaapkamer is een opklapbed aanwezig (90X200). Het 
volstaat om het uit te vouwen door de flessenborstel te verwijderen. 
 
Slaapbank: De bank in de woonkamer kan worden uitgeklapt tot een 
tweepersoonsbed (140X200). Om dit te doen, is het noodzakelijk om de voeten 
aan de achterkant van de bank uit te klappen (verborgen achter de 2 ritsen). 
Plaats voor gebruik de matrasbeschermer die je in de kist / bank in de 
eetkamer vindt. 
 
Stofzuiger: Deze staat in de kluis / bank in de eetkamer. 
 
Sigaret: Rook alleen buiten, gooi je sigarettenpeuken in de daarvoor bestemde 
asbakken en maak de asbakken leeg als je weggaat. 
 
Honden: Honden zijn toegestaan met voorafgaande toestemming, laat ze niet 
naar boven gaan. 
 
Games, boeken en strips: Bordspellen, boeken en strips vind je zowel in de 
doos achter de fauteuil als op de planken in de slaapkamer, berg ze na gebruik 
goed op. 
 
Wifi: De wifi-code wordt u verstrekt bij het bevestigen van uw reservering. 
 
TV : De TV staat tot uw beschikking. Er zijn een paar berichten, voornamelijk 
Belgisch (Nederlands en Franstalig), Frans en Duits. Je hebt ook Apple TV 
(geïnstalleerd op de tv in de woonkamer, het is de grijze afstandsbediening met 
de appel op de achterkant van de afstandsbediening). Op Apple TV vind je : 
Apple TV+, Prime Video of zelfs VTM GO.  
 



 

Verwarming, elektriciteit en sanitair 
 
Hout inzet: Het hout inzetstuk staat tot uw beschikking om het pand te 
verwarmen. De inzet wordt geopend met behulp van de hendel rechtsonder op 
de glazen deur. 
 
Hout: Er is hout beschikbaar om een vuur te maken, vul de reserve aan het 
einde van uw verblijf in voor de volgende. Op het terras van de accommodatie 
is een voorraad hout opgeslagen. 
 
Elektrische verwarming: In de woonkamer, slaapkamer en badkamer zijn 
elektrische kachels geïnstalleerd. Vergeet niet de elektrische kachels uit te 
zetten zodra u de accommodatie verlaat. Gebruik indien mogelijk verwarming 
via de houtinzet.  
 
Elektriciteitskast: de algemene elektriciteitskast bevindt zich in de 
rechterkolom van de keuken. 
 
Warm water: Warm water komt uit een ballon die zich in de badkamer bevindt 
en die ook de keuken van stroom voorziet. Wees zuinig als je met velen bent, 
een ballon is vrij snel leeg als je gewend bent aan continue verwarming. 
 
Keuken 
 
Eten: Een basis van koken staat tot uw beschikking (zout, peper,...). Denk 
eraan om voor uw vertrek uw producten uit de koelkast en vriezer te 
verwijderen. 
 
Combimagnetron: Dit apparaat heeft, zoals de naam al doet vermoeden, een 
oven/grill en magnetronfunctie. Het openen gebeurt via de clips die zich 
rechtsboven op het apparaat bevinden. 
 
Dolce Gusto: Een Dolce Gusto koffiezetapparaat staat tot uw beschikking. Er 
zijn altijd een paar capsules over. Aarzel niet om voor of tijdens uw verblijf 
Capsules "Dolce Gusto" of een ander compatibel merk te kopen. 
 
Vaatwasser: Dit apparaat is zeer eenvoudig in gebruik. We hebben echter de 
instructies achtergelaten voor het geval ... 
 



 

Vuilnisbakken: Er zijn vuilniszakken beschikbaar voor uw afval. Breng ze aan 
het einde van uw verblijf naar de containers van het domein (zie op de kaart 
hierboven). 
 
 
 
 
  



 

Goede adressen 
 

Boodschap 
 
SPAR Hastière 
Chaussée de Givet 1, 5540 Hastière-Lavaux 
5,9 km 
 
Louis Delhaize Mesnil-St-Blaise 
Rue du Commerce 1, 5560 Houyet 
6,1 km 
 
Delhaize Dinant 
Place du Cardinal Mercier 12, 5500 Dinant 
16,3 km 
 
Colruyt Dinant 
Rue Saint-Jacques 355, 5500 Dinant 
18,1 km 
 

Bakkerij 
 

 
 
Boulangerie / Pâtisserie Les gourmandises du Moulin 
Place Tombois 1, 5500 Falmignoul 
10,4 km 



 

 
Boulangerie Kempinaire Hastière 
Route de Blaimont 1, 5541 Hastière 
4,9 km 
 
Boulangerie du T'Heeroir 
Rue du Pont 171 E, 5543 Hastière 
7,5 km 
 
Slagerij 
 
Boucherie Wairy 
Rue Marcel Lespagne 3, 5540 Hastière-Lavaux 
5,3 km 
 

  



 

Restaurant 
 

 
 
CCnomie 
Rue haute 38, 5500 Falmignoul 
11 km 
 
Le Par-Delà 
Route de Blaimont 107, 5541 Hastière 
4 km 
 
Le Saint Paulien 
Rue des Crétias 44, 5500 Falmignoul 
10,7 km 
 
La Bonne Heure 
Rue du Village 2B, 5542 Blaimont 
2,1 km 
 

Brouwerij 
 
Brasserie Caracole 
Côte Marie-Thérèse 86, 5500 Falmignoul 
10,4 km 
 

Nuttig nummers 



 

 
Ambulance / brandweerman: 112 
Politie: 101 
Antigifcentrum: 070 245 245 
Rode Kruis: 105 
Huisartsen: 105 
 

  



 

 

Te doen in de regio 
 
 
De stad Dinant 
De stad Dinant, ook wel de dochter van de 
Maas genoemd, ligt letterlijk ingebed tussen 
de rotsen en de rivier. Wandel door de 
smalle straatjes of bezoek de zeer 
historische en culturele 
bezienswaardigheden. 
15,9 km 
 
 
 
 
Afdaling van de Lesse per kajak 
De Lesse, een vredige en wilde rivier, biedt 
een kronkelend parcours waar het water 
talrijke grotten heeft uitgehouwen, echte 
bakermaten van de mensheid die u kunt 
bezoeken. 
22,2 km 
 
 
 
De stad Givet 
Gelegen aan de Belgische grens, aan de 
Franse kant, is de stad Givet een must als 
u uw vakantie wilt verlengen onder het 
teken van het land van Ardense legendes. 
Begiftigd met een toeristisch 
stadscentrum met talrijke historische 
monumenten, heeft de stad Givet de 
essentie van wat men verwacht van een 
klein gastvrij Frans dorp, rustig en rijk 
aan activiteiten. 
11,2 km 
 



 

 
Het kasteel van Freÿr 
Het weelderige domein van het Château 
de Freÿr ligt niet ver van Dinant, op de 
linkeroever van de oevers van de Maas. 
Een juweel dat geclassificeerd is als een 
belangrijk erfgoed van Wallonië, het 
kasteel en zijn tuinen doordrenkt van 
romantiek en rust dompelen bezoekers 
onder in het hart van een site vol 
geschiedenis. 
12,6 km 
 
 
Het kasteel van Vêves 
Heb je je altijd al een sprookjesachtige 
ridder of prinses willen voelen? Dit is 
het moment om een kijkje te nemen in 
Château de Vêves! 
Gelegen in Celles, zou het kasteel van 
Vêves gebouwd zijn in het jaar 600, het 
zal een reeks historische 
transformaties ondergaan die 
resulteerden in het magische silhouet 
dat we vandaag kennen. 
18,7 km 
 
 
De grotten van Han en het 
domein van de grotten van Han 
Als je zin hebt in een verblijf midden in 
de natuur met activiteiten die even 
divers als educatief zijn, dan is de 
Grotten van Han iets voor jou! 
Bezoek aan het dierenpark, reis naar de 
oorsprong van de wereld en educatieve 
routes wachten op je! 
37,4 km 
 
 



 

De promenade van de Cascatelles  
De regio Dinant-Hastière staat vol met 
gemarkeerde paden voor 
wandelliefhebbers.  We raden de 
wandeling "Cascatelles" aan, die door 
Falmignoul en Waulsort loopt.  Een 
afwisselende wandeling met afwisselend 
bossen, velden, dorpen en de oevers van 
de Maas.  Om erachter te komen, kunt u 
de gratis smartphone-app "AllTrails" 
downloaden. 
7,7 km 
 
 


