Huisbezoeken
Beste,
Standaard is het pand elke vrijdag tussen 14 u en 16 u te bezichtigen na bevestiging vanwege de bezoeker per
mail of tel.
Het huis dient om 16 u wel vrij te zijn ifv ontvangst van de aankomende groep.
De reden is dat het pand op andere dagen of tijdstippen niet bezocht kan worden gezien het dan bijna steeds
verhuurd is, immers het huurgenot van de klant kan niet verstoord worden.
Ook als het pand als ‘niet bezet’ op het internet staat kunnen Last Minute boekingen ‐ welke occasioneel door
bedrijven ook nog een dag ervoor worden geboekt ‐ een gemaakte afspraak voor een huisbezoek op het laatste
moment verhinderen.
Vandaar dat we standaard huisbezoeken inlassen tussen het vertrek en de aankomst van een groep, wat hier
omzeggens elke vrijdag het geval is.
Op het internet, www.situs.be, zijn honderden foto’s aanwezig die een duidelijk beeld geven van wat het pand te
bieden heeft, en . . . elkeen vindt het beter in het echt, soit. . .
Ook de grondplannen zijn op het web aanwezig met een duidelijk zicht op de kamerindeling.
Evident ontvangen wij U graag voor een visite op eender welke vrijdag tussen 14u en 16 u.
Bevestiging hiervan kan per mail en/of tel:
De gidsen op vrijdag:
Na afspraak staat Carine voor Sechery en Chantal voor het huis te Daverdisse twee uur ter beschikking ifv de
rondleidingen.
Voor het gebouw 'Sech' Ry' te Sechery:
Mail met naam en GSM nummer de vrijdag dat U kiest naar situs@skynet.be en naar de huisbewaarster
Carine Deridder: deriddercarine@hotmail.be.
Wij bevestigen vervolgens per mail de afspraak.
Telefoonnummer van de huisbewaarster Mevr. Carine Deridder die instaat voor uw ontvangst: 061‐
287892 & 0479‐906422
Tel 2: Gary & Aurelie Schmitz die bij verhindering van Carine zullen instaan voor uw ontvangst: 049 ‐ 808995 & 061 ‐ 611450

Voor het gebouw 'Au dessus du Bie' te Daverdisse
Mail met naam en GSM nummer de vrijdag dat U kiest naar situs@skynet.be.
Telefoonnummer van de huisbewaarster die instaat voor uw ontvangst Mevr. Chantal Petit: 0476‐
378819 & 084‐387040
Tel 2: Gary & Aurelie Schmitz die bij verhindering van Carine zullen instaan voor uw ontvangst: 049 ‐ 808995 & 061 ‐ 611450

Best kunt u uw bezoek tevens aankondigen per mail naar situs@skynet.be met vermelding van welke vrijdag je
kiest, uw naam en GSM nummer.
Met vriendelijke groeten en tot uw dienst,
Het Situs‐team
0479‐977967
0475‐748319

