
 

In het kort 

 

We zetten hieronder even de belangrijkste zaken nodig voor een prettig 

verblijf op een rijtje: 

- Het koetshuis is voor eventjes jullie thuis. Draag er goed zorg voor! 

- Meld het ons zo snel mogelijk wanneer er iets stuk is of niet goed 

meer werkt of bij andere problemen. Je kan altijd iemand bereiken via 

de contactgegevens aan de inkom van het kasteel. We doen ons 

best om je probleem zo goed mogelijk te verhelpen. Ben je na je 

verblijf toch niet helemaal tevreden over iets, laat het ons dan weten 

via verlorenbos@cjt.be.  

- Zorg er bij aankomst voor dat je over een correcte lijst met 

aanwezige personen (minimaal naam groep, datum verblijf en naam, 

voornaam en geboortedatum van aanwezige personen )in drievoud 

beschikt. Dit is essentiële informatie voor de brandweer bij rampen. 

Eén exemplaar hou je zelf bij, één exemplaar bezorg je ons en één 

exemplaar  steek je in de daarvoor bestemde brievenbus aan de 

zijkant van het gebouw. 

- Zorg er voor dat iedereen een kussensloop, een onderlaken en een 

bovenlaken/slaapzak meeheeft. We stellen het op prijs als je 

pantoffels gebruikt in het hele gebouw en zeker in de slaapgedeeltes. 

- Beperk het gebruik van de wagen in het park tot een minimum. Voor 

laden en lossen mag je tot in het park rijden; tot maximum twee 

wagens mogen parkeren naast het koetshuis. 

- Laat de keuken, de toestellen, het eetgerei en de kasten schoon en 

proper achter voor de volgende groep. 

- Zorg ervoor dat er geen afval meer in het koetshuis is (vuilbakjes 

leeg!) en dat het correct gesorteerd is volgens de sorteerwijzer. 

- Zet de meubels in de dagzalen voor het vertrek terug zoals 

aangegeven op de foto’s die ophangen in de zalen. 

- Poets je zelf? Laat het koetshuis dan properder achter dan je het 

gekregen hebt. 

- Er is wifi! Kies “Wifi Koetshuis” en geef het wachtwoord 

“CJTVerlorenBos” in. 

We wensen je een prachtig verblijf toe in het Verloren Bos! 
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