
MULKSTRAAT 162

gras/tuin

bos/bomenluifel

verharding

private bewoningzwemvijver

GRONDPLAN

CENTRUM TIENEN HOEGAARDEN

Toegang
Om binnen te gaan, gebruik je het codepaneel op de steunpaal van de poort. 
Om buiten te gaan het codepaneel op de muur (vóór de poort). 
Je kan de poort als volgt openen: duw op het ‘belletje’ (rechts onderaan) en vervolgens de bezoekerscode. 
Sluiten gebeurt automatisch na 60 seconden. Niet herhaaldelijk duwen, ook niet als de poort open staat .

Parking
De voertuigen die niet voor bewoning bedoeld zijn, worden op de voorziene parkeerruimte gestald voor de schuur, 
liefst nabij de deur van de ingang.  Zo is een vlotte toegang tot de schuur voor campers of caravans mogelijk. 
Voor het transport van kampeermateriaal naar de tentenweide staat een stootkar ter beschikking. 
Fietsen kan je droog stallen onder de luifel.

Servicestation
Hier kan je een (chemisch) toilet uitstorten en reinigen. Er is hier ook waterbevoorrading mogelijk.

Sanitair
- Toiletten met handwastafels (regenwater)
- Vaat- en wastafel met zowel koud als warm drinkwater
- Sanitaire cabines met wastafel (koud water) en douches (warm water)
- Buitendouche voor het afspoelen voor of na de zwemvijver (koud water)
Hou het netjes. Verwittig de uitbater indien er iets niet is zoals het zou horen te zijn.

Afval
Enkel afval van verbruik ter plekke te sorteren volgens de volgende fracties:  restafval (grijze zak), 
PMD (plastic-metaal-drankverpakking; blauwe zak), organisch afval (groene bak), papier/karton (doos), glas (bak).

Luifel
Hier staat meubilair dat je kan gebruiken. Net zoals elders op het domein verwachten we hier fluisterstilte na 22u. 
Je vindt er ook een droogrek, spelmateriaal, barbecue/vuurschalen (overleg met de uitbater vereist). 
Hou het netjes na gebruik.  Het spelmateriaal mag je (net als de zwemvijver) gebruiken tussen 9 en 21u.

Wifi
Je kan  in de omgeving van de schuur inloggen via de server Mulkerij met paswoord open.

Barcontainer
Er staat een koelkast-diepvriezer-combinatie in de container. Hierin kan je voedingsmiddelen bewaren. 
Op de bovenste legger liggen wat lokale biertjes en frisdrank. Als je iets wil nuttigen, betaal je wat het je waard is.
Er zijn ook glazen en een basis aan keukengerief aanwezig. Gelieve alles na gebruik netjes afgewassen 
en afgedroogd terug te plaatsen.
Hier vind je ook stopcontacten om telefoon, gps … op te laden. Verder vind je hier ook informatie (kaarten/folders) 
voor uitstappen, horeca en wat gerief zoals boodschappentassen, boeken en fietsherstelmateriaal.

Zwemvijver
De zwemvijver (1,5 m diep) is toegankelijk tussen 9 en 21u, gezelschap per gezelschap (tot 30 min wanneer het druk is). 
Let op voor splinters op de houten randen, schoeisel is aanbevolen. De instaptrede in het water kan glad zijn, opgelet! 
Het terras in beton aan het huis is privé.

Toeristische kampeerplaatsen en camperplaatsen
Plaatsing kan enkel op verharding. Standplaats in overleg met de uitbater: 
- Toeristische kampeerplaatsen (ca. 80 m², deels gras) aan het betonnen platform voorbij de luifel
- Camperplaatsen (ca. 25 m², verhard) naast of onder de luifel
Er zijn aftakpunten voor elektriciteit in de buurt van de standplaatsen.

Tentenweide
Tenten mag je opstellen waar het gras kort is gemaaid tussen de fruitbomen en het bos. Tenten moeten om 
veiligheidsredenen minstens op 2 m van elkaar staan. Huur van de B&Bee’s kan enkel in overleg met de uitbater.


