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RESERVEREN 
HOE KAN IK EEN VERBLIJF RESERVEREN 
Je kan een vakantie boeken via onze website op de pagina ‘Prijzen Verblijf’. Daar 
kan je meteen zien of de door jou gekozen periode nog vrij is.  

https://reservations.cubilis.eu/be/de-kleppe-everbeek?Language=nl-NL 

Doe je dat liever niet zelf of zit je nog met vragen, stuur dan een mailtje naar 
info@dekleppe.be met je gegevens. Wij doen dan graag het nodige. 

KAN IK EERST OP PROSPECTIE KOMEN 
Zeker, maar dit kan enkel wanneer de accommodatie niet verhuurd is of tussen 
check-out en check-in van twee groepen. Enkel mits afspraak zal een van onze 
vrijwilligers je dan rondleiden. Bezoeken tijdens het weekend zijn niet mogelijk. 

https://reservations.cubilis.eu/be/de-kleppe-everbeek?Language=nl-NL
mailto:info@dekleppe.be


 
 
 
   
 

WAAR VIND IK DE PRIJZEN TERUG 
De prijzen per accommodatie en per seizoen staan duidelijk vermeld op de 
website, van hieruit kan je ook rechtstreeks boeken voor de gewenste periode: 
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/prijzen-verblijf-4 

Ontvang je graag een persoonlijke offerte, stuur dan een mailtje met alle details 
naar info@dekleppe.be. 

EXTRA BEDDEN 
Het voorziene maximaal gebruik per verblijf (28/15/8/6) mag niet vergroot 
worden. Meer slaapgelegenheid door extra bedden te plaatsen, of eigen 
luchtmatrassen of veldbedden mee te brengen is niet toegestaan. Om redenen 
van brandveiligheid en onze uitbatingsvergunning mag geen extra 
slaapgelegenheid voorzien worden. 

KLEINE KINDEREN 
Zijn er kleine kinderen in je gezin of kleine groep? Wij kunnen je kinderbedjes en kinderstoelen  

uitlenen. Je moet dan zelf enkel de lakens en dekentjes meebrengen. Vraag er tijdig naar tijdens 

reservatie.  

WANNEER DIENT MIJN VAKANTIE BETAALD TE ZIJN 
Na betaling van het voorschot (binnen de 14 dagen vanaf de boeking) is de 
reservatie definitief. De saldofactuur en de waarborg dient betaald te zijn ten 
laatste 7 dagen voor aankomst. 

CHECK-IN / CHECK-OUT 
HOE VERLOOPT EEN CHECK-IN 
De Kleppe steunt op een grote vrijwilligerswerking. Bij aankomst word je hartelijk 
verwelkomd door één van onze onthaalvrijwilligers. Zij geven je een rondleiding, 
verschaffen de nodige info, de toegangscode van je accommodatie en/of de 
sleutels. 

Onze onthaalvrijwilligers komen speciaal naar De Kleppe voor een gepast onthaal 
en rondleiding. Daarom is het belangrijk om het afgesproken uur te respecteren 
en ons te verwittigen indien je door overmacht later aankomt. 

VROEGER OF LATER AANKOMEN 
De vorige gasten verlaten het vakantiehuis om 10u30. Pas daarna start de 
grondige schoonmaak zodat alles tijdig in orde kan gebracht worden om een net 
verblijf te kunnen aanbieden. Je kan aankomen tussen 15 en 20 uur. 

https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/prijzen-verblijf-4
mailto:info@dekleppe.be


 
 
 
   
 

Wegens COVID-19 en de extra schoonmaak, met ontsmettingsproduct van alle 
contactoppervlakten, enz. werd het aankomstuur tijdelijk verlaat naar 16 uur. 

TIP : Indien je onze polyvalente ruimte De Schuur huurt op de dag van aankomst 
kan je al in de voormiddag aankomen. Reserveer tijdig, gezien De Schuur ook 
extern wordt verhuurd.  

Voor info over De Schuur: https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/polyvalente-
ruimte  

HOE VERLOOPT EEN CHECK-OUT 
Net zoals bij aankomst komt één van onze onthaalvrijwilligers langs en 
controleert samen met jou de accommodatie. Indien je dit verkiest, kan je ook 
onmiddellijk na aankomst van de onthaalvrijwilliger de sleutels overhandigen en 
vertrekken, dan gebeurt de controle achteraf. Dit is ter plaatse overeen te komen 
met de onthaalvrijwilliger. 

KAN IK DE LAATSTE DAG TOCH NOG LANGER BLIJVEN  
Behalve op zondag (zie vraag ‘check-out op zondag’) is het uur van check-out om 
10u30, de kamers moeten vrij zijn om 10 uur. De volgende gasten kunnen 
inchecken vanaf 15 uur. De tussentijd is nodig voor de schoonmaak van alle 
accommodaties zodat ook onze volgende gasten kunnen genieten van een net 
vakantiehuis.  

Wegens COVID-19 en de extra schoonmaak, inclusief het ontsmetten van alle 
contactoppervlakten, enz. werden wij verplicht het vertrekuur tijdelijk te 
vervroegen naar 9u30, kamers vrij om 9 uur. 

TIP : Indien je onze polyvalente ruimte De Schuur huurt op de dag van vertrek 
kan je hier nog rustig verblijven (eventueel zelfs ontbijten). Reserveer tijdig, gezien 
De Schuur ook extern wordt verhuurd.  

Voor info over De Schuur: https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/polyvalente-
ruimte  

CHECK-OUT OP ZONDAG 
Heb je een weekend geboekt of een verblijf dat eindigt op een zondag, dan mag 
je op zondag blijven tot de late namiddag of vooravond aangezien er op zondag 
geen schoonmaak is. 

Op zondag zal er voor de check-out controle geen vrijwilliger langskomen, de 
controle gebeurt dan sowieso de eerstvolgende werkdag. 

https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/polyvalente-ruimte
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/polyvalente-ruimte
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/polyvalente-ruimte
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/polyvalente-ruimte


 
 
 
   
 

MEEBRENGEN 
WAT BRENG IK ZELF MEE 
Je zorgt zelf voor badlinnen, vaatdoeken en toiletpapier. Behalve voor de 
industriële vaatwasser in de Grote Kleppe kan je ook je eigen vaatwastabletten 
meebrengen. Schoonmaakmaterieel en schoonmaakproducten zijn aanwezig in 
elke accommodatie. 

IK BRENG LIEVER MIJN EIGEN LAKENS MEE. 
Om het BTW-tarief van 6 % op je verblijf te kunnen hanteren, moet je ook onze 
lakens huren. Om de prijs te drukken rekenen we enkel het echt gebruikte aantal 
lakenpaketten aan. Indien je er meer reserveerde dan effectief gebruikt, 
crediteren wij het verschil. 

ZIJN ER DONSDEKENS EN HOOFDKUSSENS AANWEZIG 
Zeker. Elk bed beschikt over een donsdeken en een hoofdkussen. 

GEBRUIK EN SCHOONMAAK 
HOE ZIJN DE KAMERS INGEDEELD  
Op de website vind je per accommodatie een handig grondplan met de 
slaapkamers, sanitaire lokalen en leefruimte.  

Voor het grondplan van je accommodatie: 
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/vakantiehuis  

MAG IK BEDDEN OF ANDER MEUBILAIR VERPLAATSEN  
De tafels en stoelen in de leefruimtes mag je verplaatsen.  

De boxspring-bedden mogen enkel indien dit echt nodig is van kamer verplaatst 
worden. De Hoog-Laagbedden mogen nooit worden verplaatst, deze zijn 
bijzonder zwaar en beschadigen de vloer bij verplaatsing.  

Wij vragen om voor het vertrek alles terug op zijn oorspronkelijke plaats te zetten. 

WAAROM IS DE PRIJS VAN DE SCHOONMAAK VOOR DE GROTE EN 
KLEINE KLEPPE VRIJ DUUR 
De Grote Kleppe is ruim 567 m2 groot; de Kleine Kleppe ruim 353 m2 groot. 
Derhalve neemt de schoonmaak van deze ruimtes meerdere uren in beslag. 

https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/vakantiehuis


 
 
 
   
 

MAG IK MIJN HUISDIER MEEBRENGEN 
Assistentiehonden en blindengeleidehonden zijn altijd welkom. Meer info i.v.m. 
verblijvende honden kan je nalezen in ons Huishoudelijk Reglement : Art. 5 
“Honden”. 

Andere honden zijn welkom mits voorafgaande aanvraag. Andere huisdieren zijn 
nooit toegelaten in het vakantiehuis. 

WIFI 
Natuurlijk is er gratis WiFi in het vakantiehuis. Je ontvangt de code bij aankomst. 

BIJZONDERE ZORGEN 
LEDEN VAN MIJN GROEP HEBBEN ZORG NODIG 
De Kleppe beschikt over diverse zorghulpmiddelen zoals tilliften, 
douchebrancards, rolstoelen, rollators enz.  Deze zorghulpmiddelen kan je vooraf 
reserveren en gratis gebruiken tijdens het verblijf. 

Er is ook een uitgebreid extern zorgnetwerk waar je beroep kan op doen. Er is 
een aanbod van thuisverpleging, kiné, dokters enz. Deze dienst dien je ten laatste 
één maand voor je verblijf aan te vragen; er is een handig invulformulier voorzien. 

Meer info vind je op de website : 
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/zorgnetwerk 

OP VAKANTIE MET PERSONEN MET ASS 
De Kleppe draagt het logo “Autismevriendelijk”. Naast prikkelarme kamers en 
ruimtes, kleurencodes, Sclera pictogrammen (www.sclera.be), visualisaties, een 
belevingsaanbod op maat, een Auti-box met hulpmiddelen,... hebben we recent 
ons aanbod uitgebreid met een snoezelruimte en een time-out ruimte !  

https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/vakantiehuis/zorg-en-diensten  

Onze leuke autibox kan je vooraf reserveren en gratis gebruiken tijdens je 
vakantie. Bekijk hem op onze website : 
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/zorgnetwerk 

En neem zeker een kijkje in ons gedetailleerd stappenplan, een prima hulpmiddel 
voor mensen met ASS : 
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/stappenplannen 

https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/zorgnetwerk
http://www.sclera.be/
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/auti-box
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/snoezelruimte
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/time-out-ruimte
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/vakantiehuis/zorg-en-diensten
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/zorgnetwerk
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/stappenplannen


 
 
 
   
 

MAG IK DE SNOEZELRUIMTE VRIJ GEBRUIKEN 
Ja, je kan gratis gebruik maken van onze snoezelruimte tijdens je vakantie. Vooraf 
reserveren kan niet. Aan de deur van de snoezelruimte hangt een document 
waarop je zelf kan invullen wanneer je er gebruik wenst van te maken.  

MAALTIJDEN 
WAT IS ER AANWEZIG IN DE KEUKEN 
De keukens van het vakantiehuis zijn volledig uitgerust. De Grote Kleppe beschikt 
over een professionele koude en warme keuken met heel veel apparatuur. Je 
vindt de inventarissen telkens per accommodatie terug op onze website. 

Voor de inventaris: https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/vakantiehuis  

IS ONTBIJT, HALFPENSION OF VOLPENSION MOGELIJK 
Jawel, hiervoor werken we samen met een aantal traiteurdiensten. Er is 
mogelijkheid voor ontbijt, koude of warme lunch of avondmaal, belegde broodjes, 
lekkere dessertjes. 

Alle info vind je op de website : 
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/catering  

Bestellingen en info voor de traiteurdienst: enkel via mail naar info@dekleppe.be  
Gebruik ook hier het bestelformulier. 

ACTIVITEITEN 
WAT IS EEN BELEVINGSACTIVITEIT MET DIEREN 
Onze kleine boerderijdieren (kippen, konijnen, geiten) zijn speciaal getrainde 
zorgdieren en kunnen allerlei leuke kunstjes. Een belevingsactiviteit gebeurt 
onder de leiding van een dierenbegeleider en moet steeds (liefst 2 maand) voor 
het verblijf aangevraagd worden. Je kan reserveren op dinsdag en donderdag, 
voor een halve of een volledige dag, of op zaterdag voor een halve dag. Steeds 
alleen mits tijdige aanvraag. 

Meer info op de website : https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/actief-
met-dieren 

ZIJN ER LEUKE WANDELINGEN EN ACTIVITEITEN IN DE OMGEVING 
Absoluut, dit zijn tenslotte de Vlaamse Ardennen. Op onze website vind je een 
uitgebreid aanbod aan wandelingen, activiteiten dichtbij De Kleppe of iets verder 
in onze regio: https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/de-buurt 

https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/vakantiehuis
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/catering
mailto:info@dekleppe.be
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/actief-met-dieren
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/actief-met-dieren
https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/de-buurt


 
 
 
   
 

De Kleppe heeft ook een wandeling van 5km uitgestippeld die ook voor rolstoelen 
toegankelijk is. 

WAT KUNNEN DE KINDEREN DOEN BIJ SLECHT WEER 
Wij beschikken over diverse gratis te gebruiken spelkoffers, zoals de 
konijnenkoffer en het reuzenmemory-spel. Reserveer ze echter steeds vooraf.  

Meer info : https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/spelkoffers 

KUNNEN WE ONZE FIETSEN VEILIG STALLEN 
Ja, wij beschikken over een ruime, overdekte fietsenstalling voor zeker 20 fietsen. 
Deze kan worden afgesloten. Je fiets of MTB kan je hier ook schoon spuiten. 

TUIN EN DIEREN 
WAT IS DIERENVERZORGING  
Dierenverzorging is het helpen voederen en verzorgen van de dieren. Dit kan op 
weekdagen van 8u30 tot 10 uur of op zaterdag tussen 10 en 12 uur, telkens met 
een  maximum van 5 personen. Je dient zelf begeleiding te voorzien. De aanvraag 
dient vooraf te gebeuren. Een  aanvraag tijdens het verblijf is niet mogelijk.  

MAG IK DE DIEREN ZELF ETEN GEVEN  
Het is strikt verboden om de dieren zelf eten te geven.. Onze dieren krijgen de 
beste zorgen en aangepaste voeding. Dieren kunnen ziek worden en zelfs 
doodgaan door het eten van verkeerd voedsel. 

MAG IK ZELF MET DE EZELS OP STAP  
Neen, een wandeling met de ezels kan enkel onder begeleiding van Kleppe-
personeel en maakt deel uit van een belevingsactiviteit. 

MAG IK GROENTEN EN FRUIT OOGSTEN IN DE TUIN 
Dit kan eventueel maar alleen na toestemming van de verantwoordelijke van het 
buitendomein.  

MAG IK EEN KAMPVUUR ORGANISEREN 
Ja, er is een vuurplaats voorzien achteraan in de tuin. Deze mag op aanvraag 
gebruikt worden, alsook het aldaar aanwezige brandhout. Natuurlijk mag enkel op 
deze plaats vuur worden gemaakt. Wij vragen om voorzichtig te zijn en het vuur 
steeds te doven bij het verlaten van de vuurplaats.  

https://www.dekleppe.be/de_kleppe/nl/content/spelkoffers


 
 
 
   
 

ANDERE VRAGEN 
Stuur een mailtje naar info@dekleppe.be, wij helpen je graag zodat je van een 
fijne en onbezorgde vakantie kan genieten. 

 

mailto:info@dekleppe.be

