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Franse vereniging volgens de wet van 1901 

“Wedden op vertrouwen, inzetten op dialoog: het is een state of mind.” 

 

HET HANDVEST van de 'ROUTE DES SEL' 

voor een gemoedelijke uitwisseling 

 

“Het spreekt voor zich, maar 't is nog beter om het uit te spreken!” 

MET HET OOG OP EEN SERENE UITWISSELING ZULLEN ALLE VERBLIJFSVOORWAARDEN OP VOORHAND 

BESPROKEN (EN GENOTEERD!) WORDEN, LIEFST PER TELEFOON 

 

Dag en uur van aankomst, beschikbaarheid van de kamer tijdens de dag, het al dan niet delen van maaltijden (d.w.z. de verdeling van de kosten 
voor het eten), het al dan niet beschikbaar stellen van beddengoed, andere diensten, onkosten, mogelijke allergieën, dierenzorg, roker of niet-
roker, enz. (we verwijzen naar de handleiding van de 'Route des SEL' voor meer details). 

 

Gastheren/-vrouwen en gasten engageren zich ertoe 
om te delen in een geest van beleefdheid en hoffelijkheid. 

 
De gast verbindt er zich toe: 

 Zijn/haar naam en lidnummer van de 'Route des SEL' door te geven aan de gastheer/-vrouw en zijn/haar reisboekje mee te nemen. 

 Altijd te antwoorden op voorstellen van verblijf volgend op een verzoek van zijn/haar kant, hetzij per mail, hetzij telefonisch, zelfs als hij/zij 
niet ingaat op het voorstel. 

 De termijn van het afgesproken verblijf zo goed mogelijk te respecteren, en in geval van belet tijdig te verwittigen, niet alleen uit beleefdheid 
maar ook om een ander de kans te geven de uitwisseling te doen. 

 Respectvol om te gaan met de gastheer/-vrouw en zijn/haar gezin, geen geluidsoverlast te veroorzaken, niet te roken tenzij anders 
afgesproken. 

 Zich zoveel mogelijk aan te passen aan de gewoontes van de gastheer/-vrouw op het vlak van tijdsbesteding en gezamenlijke maaltijden, in 
het bijzonder als het om het ontbijt gaat (en te voorzien om buitenshuis te eten, indien de gastheer/-vrouw enkel de overnachting en het 
ontbijt ter uitwisseling aanbiedt). 

 Spaarzaam gebruik te maken van water, gas en elektriciteit, discretie in acht te nemen, respect te  hebben voor de opvattingen, het 
privéleven en de persoonlijke bezittingen van de gastheer/-vrouw, evenals voor de ruimtes die ter beschikking gesteld zijn; in te staan voor 
orde en netheid en te helpen bij de opkuis vóór het vertrek. 

 
De gastheer/-vrouw ontvangt in alle vrijheid, volgens eigen wensen en beschikbaarheid. Hij/zij behoudt zich het recht voor om te 
annuleren door enkele dagen op voorhand te verwittigen. Een verlenging van het verblijf die pas later is meegedeeld, mag hij/zij 
weigeren.  
 
Hij/Zij verbindt er zich toe: 

 De gast te herbergen in een gemoedelijke sfeer. 
 De intimiteit, de opvattingen en het privéleven van de gast te respecteren, evenals zijn/haar rust en gezondheid te waarborgen door geluidsoverlast, 

roken, enz. te vermijden. 

 Normale verblijfsomstandigheden te bieden qua comfort, leefbaarheid en properheid van de ter beschikking gestelde ruimtes, en de gast tijdig te 
informeren over de eventuele aanwezigheid van huisdieren, alsook over een eventueel verbod op huisdieren. 

 
BEIDE PARTIJEN VERBINDEN ZICH ERTOE OM NOG VÓÓR HET VERTREK 

ELKAARS REISBOEKJE IN TE VULLEN. 
Als het gaat om de uitwisseling van een dienst voor een verblijf, dan is het nodig om de  
geest van de 'SEL' te respecteren: één overnachting stemt overeen met één uur. 
(De vergoeding voor de tijd die louter in gemoedelijk samenzijn besteed is, laten we over aan de discretie van de deelnemende partijen.) 
 
De Raad van Bestuur van de 'Route des SEL' draagt onder geen beding verantwoordelijkheid voor jullie uitwisselingen; zijn rol beperkt 
er zich toe jullie in verbinding te laten treden in de best mogelijke omstandigheden door middel van de catalogus die de 'Route des 
SEL' publiceert. 
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