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Welkom



Hallo

Bonjour

Hello

你好

Wij spreken nederlands

Nous parlons français

We speak english

我们说...



Locatie

Perfect gelegen tussen de afrit van de autosnelweg en Brugge centrum,
en net naast het Dolfinarium van Boudewijn Seapark, zijn wij heel makkelijk te bereiken.
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15:00 11:00

Algemene info

maximum

Ter Beke 17
8200 Sint-Michiels Brugge

www.bb-kuai.be
info@bb-kuai.be

B&B
Kuai

<8

& +32 (0)497 550 150
& +32 (0)496 550 956
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free

in the minibar:
-bubbles
-water
-soda

-coffee
-tea

to prepare:

smartphone loading station

lockable
room door

180 x 200 cm

Faciliteiten

terras

handdoeken
kussens, dekbed, overtrek

max 160 cm

kast

EHBO koffer

TV

bureel

haardroger

babystoel

schoenen-
poetsmachine

m
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microwave

floor heating

lavabo
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Nuttige info

TAXI

Airport Zaventem 100 km

Airport Oostende 28 km

Ruddershove 10    8000 Brugge
&100

Rijselstraat 98    8200 Sint-Michiels
&101

& 1733
Ruddershove 10    8000 Brugge

www.apotheek.be

Apotheek Farmafender
Rijselstraat 99
8200 Sint-Michiels
tel 050 71 73 39

Apotheek Farmafender
Rijselstraat 99
8200 Sint-Michiels
tel 050 71 73 39

Tandartsenpraktijk
Vijverhof
Parklaan 86
8200 Sint-Michiels
050 33 22 03

Gabriëls / Lutgart
Ten Boomgaard 23
8200 Sint-Michiels
050 39 10 71

Taxi Abby Albert 050 36 36 49
Rony’s Taxis 050 33 38 81
GreenRides 0478 51 41 15
Taxi D’lux  0479 01 10 00
Euro Taxis Brugge 050 31 77 31

https://www.brugge.be/taxi

Dorpsstraat 11
8200 Sint-Michiels

Rijselstraat 37
8200 Sint-Michiels

Dorpsstraat 8
8200 Sint-Michiels

Koningin Astridlaan 1
8200 Sint-Michiels

Koning Albert I-laan 56
8200 Sint-Michiels

Koning Albert I-laan 18
8200 Sint-Michiels

Koningin Astridlaan 270
8200 Sint-Michiels

Sint-Michielkerk
Rijselstraat 67

8200 Sint-Michiels
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Bakkerij Verstraete
Rijselstraat 110
8200 Sint-Michiels

Bakkerij Cloet
Dorpsstraat 21
8200 Sint-Michiels

Small
supermarket

Rijselstraat 108
8200 Sint-Michiels

Rijselstraat 136
8200 Sint-Michiels

Meat
and more

Medium
supermarket

Very big
supermarket

Koningin Astridlaan 97
8200 Sint-Michiels

Blankenbergse
Steenweg 420,
8000 Brugge

Medium
supermarket

Gistelsesteenweg 345
8200 Sint-Andries
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fastfood                          €
McDonald’s
Steenstraat 40
8000 Brugge
tel 050 34 28 80
www.mcdonalds.be

fastfood                          €
Quick
Torhoutsesteenweg 258
8200 Sint-Andries
tel 050 38 42 72

pizza                               €
Pizzeria Aquila
Ten Boomgaard 2
8200 Sint-Michiels
tel 050 39 27 49
www.pizzeriaaquila.be

good grill                  €€
Mister Grill
Torhoutsesteenweg 258
8200 Sint-Andries
tel 050 38 12 57
www.mistergrill.com

fair prices,organic meat €€
Sint Joris
Markt 29
8000 Brugge
tel 050 33 30 62
www.restaurant-sintjoris.be

pizza                               €
Pizza Hut
Koningin Astridlaan 97
8200 Sint-Michiels
tel 050 39 39 63
www.pizzahut.be

the best hamburgers      €
Foyer
‘t Zand 30
8000 Brugge
tel 050 34 80 46

well-known buffet-resto   €
Mister Buffet
Torhoutsesteenweg 258
8200 Sint-Andries
tel 050 38 12 57
www.mistergrill.com

superb interior               €€
Cafedraal
Zilverstraat 38
8000 Brugge
tel 050 34 08 45
www.cafedraal.be

the best asian buffet     €€
De Wereld is Klein
Gistelsteenweg 77
8490 Varsenare
tel 050 30 00 88
www.dewereldisklein-varsenare.be



Air-port

Aquatic
Park

Beach

Library

Museum

Park

Zoo

Uit-tips

‘t Zand, 8000 Brugge

City Centre
P Centrum  ‘t Zand

Cinema

14 musea
www.museabrugge.be

www.brugge.be/bibliotheek

www.kinepolis.be

www.brugge.be/tillegembos

www.lago.be/brugge

www.blankenberge.be

www.zooantwerpen.be

    Oostende: www.ost.aero
    Brussels: www.brusselsairport.be

Kinepolis

Brugge

www.boudewijnseapark.be



fragile

Voor uw veiligheid staat de B&B 
onder cameratoezicht

Kwaliteit

Veiligheid

Een ingebouwde regeling van onze Daikin 
warmwatertank zorgt ervoor dat minimum 
1 maal per week de watertemperatuur 
gedurende 10 minuten boven 70°C wordt 
verwarmd teneinde de mogelijke groei van 
de legionella bacterie te voorkomen.

Wij zijn gertificeerd
door Vinçotte

Wij worden gecontroleerd
door het Federaal Agentschap
voor de Voedselveiligheid

B&B Kuai is uitgerust
met een alarmsysteem

Verboden vuur te maken,
binnen en buiten

Streng verboden te roken

Respectuur de buren
en onze nachtrust,
GEEN lawaai na 22u !

Huisdieren zijn verboden

Verbanddoos beschikbaar
aan de lavabo van uw kamer

Wees voorzichtig, breek niets

Iets defect ? Meld het ons aub !
Wij trachten het euvel binnen
een redelijke termijn op te lossen.



BRANDINSTRUCTIES
Blijf rustig en bel:1 & 112

2
3
4
5

Geef duidelijke informatie over:
plaats en omvang van de brand + aantal slachtoffers

Blus de brandhaard

Sluit ramen en 
deuren en verlaat de 
gevarenzone

Bij versperring van de
normale vluchtweg,
gebruik de tweede
evacuatieweg (raam)

Verzamel op het meeting-point (vooraan aan de straat)
Maak uw aanwezigheid duidelijk
Blijf ter beschikking van de brandweer om verdere informatie te verschaffen



Red onze planeet
Beste gast,

Elke dag worden miljoenen liters water verspilt voor handdoeken
die slechts eenmaal gebruikt worden.

Ook jij maakt het verschil:

• Een handdoek op de drager betekent “Ik zal hem opnieuw gebruiken.”

• Een handdoek op de vloer betekent “Gelieve hem te wisselen.”

Dank u om ons te helpen om de vitale bronnen
van de aarde te helpen bewaren.
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Algemene voorwaarden
Bed and Breakfast Kuai:

Wij heten u van harte welkom in B&B Kuai
en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze

algemene voorwaarden:

1. Algemeen: 

 1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van
        B&B Kuai - Ter Beke 17 - 8200 Sint-Michiels. . 
 1.2  Hans Coene en Qiulan Zhang zijn de beheerders/eigenaren van B&B Kuai. 
        De eigenaren/beheerders kunnen zich laten vervangen.
 1.3  Gasten van B&B Kuai dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen
        bij reservering wordt verstrekt en dat tevens in de B&B ter inzage ligt.
        Het bevestigen van een boeking houdt de aanvaarding van het huishoudelijk reglement in. 
 1.4  Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben. 
 1.5  Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen. 
 1.6  De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het 
        huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang
        tot B&B Kuai ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van
        redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 1.7 Bij alcoholmisbruik zullen de lokale politiediensten worden ingeschakeld.
 1.8  De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil
        tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen. 

B&B
Kuai



 1.9 De bewoning van de kamers en van de gemeenschappelijke ruimten dient zodanig te
       geschieden, dat het recht op een ongestoord verblijf van elke bezoeker wordt gerespecteerd.
 1.10 In onze B&B worden geen huisdieren toegelaten.
 1.11 Roken kan alleen in open lucht. Het gebouw wordt strikt rookvrij gehouden.
 1.12 Noch in de kamers noch in de gemeenschappelijke ruimten is het nuttigen van door de
         bezoekers meegebrachte dranken en etenswaren toegelaten, tenzij dat om medische redenen
         noodzakelijk zou zijn.
 1.13 Omdat onze B&B gelegen is in een woonzone, verzoeken wij onze bezoekers geen
         overdreven lawaaihinder te veroorzaken.

2. Tarieven:

 2.1 De tarieven zijn inclusief water, elektriciteit, verwarming, BTW en toeristenbelasting.
 2.2 Ontbijt is inbegrepen tenzij expliciet geboekt wordt zonder ontbijt.
 2.3 De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.
 2.4 De tarieven van de B&B zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 2.5 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten. 

3. Reservering en bevestiging 

 3.1  De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan. 
 3.2  Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B Kuai een bevestiging
        (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief. 
 3.3  Voor het reserveren van een verblijf in B&B Kuai worden geen extra reserveringskosten
        in rekening gebracht. 
 3.4 Bij boeking kan een voorschot gevraagd worden van 30% van het huurbedrag.



4. Betaling 

 4.1  De verblijfskosten dienen uiterlijk twee weken voor aankomst te worden voldaan per bank
        of via uw boekingskanaal. 
 4.2  Indien u minder dan twee weken voor aankomst reserveert dient u de verblijfskosten
        per omgaande aan ons te voldoen. 
 4.3  De verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnr. BE51 0016 2064 3462 
        (BIC: GEBABEBB) ten name van Kuai te Sint-Michiels onder vermelding van het factuurnummer. 
 4.4  De overige kosten zoals bijv. dranken/snoep/snacks – dient u bij vertrek contant af te rekenen. 
        De kosten hiervan vindt u terug op een lijst in uw kamer en in de eetkamer van de B&B. 
 4.5  Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw factuur ter 
        plaatse en kunt u uw betaling ook contant voldoen. 

5. Annulering

 5.1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen,
       dient u dit zo spoedig mogelijk bij de beheerders te melden zodat de vrijgevallen B&B kamer alsnog
                  aan derden kan worden aangeboden.
 5.2 Bij annulatie binnen de 30 dagen wordt 50% van de betaling ingehouden.
       Bij annulatie binnen de 48uur (of no-show de dag zelf) wordt het volledige bedrag ingehouden.
 5.3 Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag
       (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden
       doorgegeven aan B&B Kuai.



6. Aansprakelijkheid
 
 6.1 Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in B&B Kuai zijn voor rekening van de gasten.
 6.2 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het
       verblijf in de B&B.
 6.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen
       door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
 6.4 De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de
       gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
 6.5 Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in
       rekening gebracht.
 6.6 Kinderen dienen steeds onder toezicht te blijven van een volwassen persoon.

Ter Beke 17
8200 Sint-Michiels Brugge

& +32 (0)497 550 150
& +32 (0)496 550 956

www.bb-kuai.be
info@bb-kuai.be

B&B
Kuai

IBAN: BE51 0016 2064 3462
BIC: GEBABEBBofof



Arrangement Kuai Asian Massage
probably the most luxurious massage parlor in Belgium

Hoefijzerlaan 10  (‘t Zand)
8000 Brugge
tel +32 468 284 283
info@kuaiasianmassage.com
www.kuaiasianmassage.com
    Kuai Asian MassageC
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Met deze bon:

Gasten van onze B&B
krijgen

                           korting 
                           per persoon
                           op een massage

Maximum 2 personen per bon.
Niet cumuleerbaar. Niet inwisselbaar voor geld.

€5


