Hallo!
Welkom (straks) in Homey-Kortrijk.
Neem graag even rustig onderstaande tips en adviezen door … zo vermijd je eventuele zorgen en
kan je extra genieten van je verblijf in je kleine thuis weg van huis
Wij zijn ten allen tijde bereikbaar digitaal via Whatsapp of telefoon op +32494082306 (Julie) en
+32484111008 (Maarten).
Groet!
Julie & Maarten

WARM WATER
▪

▪

Het warme water komt van ietwat afstand ... Als je de eerste gast bent die warm water vraagt in de
studio’s sinds enkele uren, kan het ongeveer tot 1,5 à 2 minuten duren voordat je warm water hebt,
maar dan is het perfect. Trouwens, als je meer dan 38 ° C wilt in de douches, trek dan voorzichtig
aan de knop en draai hem verder naar links over de beveiliging heen ...
Opgepast: de knop kan je niet compleet ronddraaien. Forceer deze niet aub. De kosten voor schade
lopen hoog op en dan zijn we genoodzaakt de waarborgclausule aan te spreken.

KRAANWATER
▪ Het water van de kraan is extra gezuiverd via het speciale WaterGenius systeem. Het is dus
perfect drinkbaar.
WERKING AIRCO / VERWARMING
▪ In dit geval op de foto: de studio wordt gekoeld tot 21 ° C
o Knop in rood omcirkeld: aan / uit
o Knop in blauw omcirkeld: wissel tussen 'koelen' of 'verwarmen'
o Knoppen in groen omcirkeld: ga hoger of lager met de graden in het veld 'set to ...'

▪

▪

Zet het systeem best niet uit. Anders heeft de pomp meer tijd nodig om terug op te
warmen of af te koelen buiten wanneer je het systeem terug nodig hebt. Maar als je ‘s
nachts niet wenst dat het systeem frequent blaast of als je tijdens de dag een tijdje de
studio verlaat, plaats de temperatuur dan op 18° (in functie ‘verwarmen’) of 20° (in functie
‘koelen’).
Doe dat ook graag bij de check-out de laatste dag uit de studio.
Hoor je geen blazen uit het rooster, laat het ons dan even weten. We helpen je verder.

STILTE EN RUST
▪ Homey-Kortrijk is gelegen in een authentiek gebouw dat dateert van voor 1850. De
verdieping van Homey en de studio’s werd opgebouwd uit houten structuren. Er werd
heel grote aandacht gegeven aan isolatie en hier werd dan ook stevig in geïnvesteerd.
Helaas is (contact)geluid (stappen op de vloer, sluiten van deuren, gebruik van de trap, luid
spreken in hall en studio’s, schuiven van stoelen) nooit 100% weg te isoleren in dergelijke
omgeving. Mogen we dan ook op u rekenen om - zeker na 22u ‘s avonds en voor 8u ‘s
morgens - aandacht te hebben hiervoor om dergelijk volume te vermijden? In elk geval is
tapdansen met stiletto’s niet echt aangewezen in onze studio’s ;-)
VELUX-KANTELRAMEN
▪ De schuine Velux-kantelramen kunnen verduisterd worden door het gordijntje voorzichtig
naar beneden te glijden.
Ze kunnen geopend worden door de handgreep bovenaan naar beneden te klikken. 1 maal
klikken = ventilatie open. 2 maal klikken = openen van het raam
Nooit forceren. Bij normaal gebruik klikt het makkelijk. Zo niet, dan bent u het op de
verkeerde manier aan het doen en zal u beschadigen.
▪ Aan de kantelramen waar onderaan een handvat zit, dienen deze geopend te worden via
deze handgreep.
▪ Sluit ALTIJD het raam bij het verlaten van de studio. Bij regenweer slechts minimaal
openen. Anders kan regenwater binnen (op het bed) belanden.
WIFI
▪

Voor wifi kan u verbinden met het netwerk ‘Homey’ met het paswoord ‘homey123’

ROKEN
▪ is uiteraard niet toegestaan binnen het gebouw noch in de studio. Roken kan wel buiten
op elk terras waar u ook een asbak vindt. Gelieve aandacht te hebben dat de ramen
telkens gesloten zijn tijdens het roken om te vermijden dat de rook naar binnen trekt en

blijft hangen in het interieur van de studio. Helaas zijn wij genoodzaakt om - indien dat
toch zou gebeurd zijn – een extra schoonmaak uit te voeren aan een kost van 75 EUR.
BEZOEK
▪ Uiteraard hebben wij er op zich niets op tegen dat u vriendschappelijk, familiaal of zakelijk
bezoek ontvangt in de studio. Maar indien een extra gast zou overnachten, dan dient deze
geregistreerd te worden door naam door te geven aan ons. Dit in functie van onze fiscale
en toeristische verplichtingen, verzekeringen.
▪ In elk geval mag nooit meer dan het voorziene maximum aantal personen per studio
blijven overnachten: Studio Tartuffe = 2, Studio The Relation = 3/5, Studio ’t Opzet = 2.
▪ Het betaald ontvangen van bezoek op de studio ten behoeve van intieme activiteiten, is
absoluut verboden.
DIEREN
▪ Dieren zijn niet toegelaten in de gastenstudio’s.
TELEVISIE
▪ De televisie is uitgerust met een smartcard zodat u heel wat internationale posten kan
ontvangen. Bovendien kan u ook inloggen met uw persoonlijk account op Netflix
bijvoorbeeld. Om te vermijden dat volgende gasten op uw account verder kunnen kijken,
vergeet zeker niet bij vertrek te controleren of u uitgelogd bent uit uw account ;-)
▪ Het zou wel eens durven gebeuren dat het lijkt alsof de televisie geen verbinding heeft.
Twee tips: trek even de stekker uit het stopcontact, wacht 10 seconden en steek de
stekker er terug in. Een magisch trucje dat al vele malen geholpen heeft bij vele
technologische toestellen ;-) … Anderzijds, de televisie reageert niet altijd zo snel als je zou
wensen. Wees dus geduldig en laat hem even denken als je een knopje hebt ingedrukt op
de afstandsbediening.
NESPRESSO KOFFIEMACHINE
▪ Duw de rechterknop bovenop de machine in en hou deze 3 seconden ingedrukt. Deze zal
groen knipperen. Wanneer het continu groen wordt en niet meer knippert, is de machine
opgewarmd en klaar voor gebruik;
Open de machine door het handvat/de hendel omhoog te brengen. Steek een koffiecup in
de machine bovenaan met het puntje richting achterkant. Breng het handvat voorzichtig
naar beneden en begeleid desnoods de koffiecup in het gaatje. Als u het handvat niet
makkelijk helemaal naar beneden (plat/horizontaal) kan klikken, dan zit de cup niet goed.
Duw niet door of de cup zal breken, maar herpositioneer lichtjes.
▪ Klap het roostertje naar boven om een grotere tas eronder te schuiven. Duw op het
knopje bovenaan (kleine of grote kop koffie). De machine stopt automatisch wanneer
voldoende water is doorgelopen.
BASISVOORZIENINGEN IN DE STUDIO
▪ Handdoeken, shampoo en douchegel, haardroger, toiletpapier
▪ Vaatdoek, borstel, spons, afwasmiddel en blokje voor vaatwas, handzeep
▪ Kristalsuiker, olijfolie, peper & zout
▪ Dweil, handstofzuiger, vuilniszakken
▪ Frigo, combi-oven, Nespresso koffiemachine, slow koffiemaker

WASSEN EN STRIJKEN KLEDIJ, VLOER REINIGEN
▪ Helaas kunnen wij nog geen wasmachine aanbieden. Evenwel vindt u op 2 minuten
wandelen van Homey-Kortrijk zowel een wassalon met was- en droogmachines voor
selfservice alsook een wasserij/droogkuis.
▪ Een strijkplank en - ijzer daarentegen vind je in de inbouwkast in de nachthall van Homey
(tussen studio Tartuffe en studio The Relation). Dank om deze na gebruik telkens terug
netjes daar op te bergen, zodat andere gasten er ook gebruik van kunnen maken.
▪ Een gewone stofzuiger en swiffer/detergent vind je ook daar in de inbouwkast.
BEVEILIGING
▪ Voor uw en onze veiligheid werden enkele camera’s geînstalleerd in de
gemeenschappelijke delen van Homey (inkomhall, nachthall, lounge etc …). De beelden
worden enkel geraadpleegd, bij gehouden etc conform de privacy- en cameraregelgeving.
▪ Een brandcentrale alarmeert indien er rook- en/of vuurontwikkeling zou zijn. Evenwel kan
deze ook eventueel reageren op teveel stoom van de douche. De brandcentrale bevindt
zich ook in de inbouwkast rechts van de voordeur van studio The Relation.
Wanneer het alarm zou klinken, dan dient u zich eerst te verifiëren of er eventueel toch
geen brand zou zijn.
Resetten en afzetten van het alarm doet u door op de centrale (onderaan in de
inbouwkast) de volgende toetsencombinatie in te tikken, traag na elkaar:
‘2’ + ‘2’ + ‘2’ + ‘2’ + ‘

‘ + ‘groene knop’

Eventueel moet u dit een aantal keer herhalen.
CHECK-OUT: NIET VERGETEN!
▪ Graag geen afwas achter laten. Start eventueel nog een afwasmachine op … uithalen is
niet verplicht. Maar graag geen afwas op het aanrecht laten staan.
▪ Alle ramen sluiten.
▪ Verwarming / airco in ruststand brengen
▪ Sluiten van de studiodeur
▪ Voordeur van Homey in het slot trekken
▪ Toegangsknop parking terug op het zwarte tafeltje leggen in de inkomhall

