
Tal 5101 is er de vroog hoe het pro ktisch geregeld is bi i 
onze bu.'en if' Vloor>deren. 

In Antwerpen kost eel' r09m tussen de 500 en 800 gulden, 

Je hebt er don 12 uur per dog de beschikking over, In bel

gie zit de rendez-vous tax (soort omzelbelos1ing) in de 

roomhuu! De belos1ingdienst loat ie Jot op heden velder 

met rusl. onder andere omdct proslituee in belgi€ geen be

roep is, Regislrorie is ook niel verplicht, oj ziin er inci

denteel rozzia's. 

'Nil ie een roam huren in Arl1welpen dan kiik Ie bii wal er 

leeg staat noor het telefoonnummer en ie belt op, Je belaolt 

eel' week borg ef' een week huur, De borg is in prir.cipe 

voor de laotste week, in feite heb ie dus een week op

zegte'miin, 

De klonlen zijn over het algeMeen vriendeliik., als ie naluur

lijk maar doet wot ie belooir, Ashwin zel! zegl biivoorbeeld 

oak v'iiwel a1liid dot hel am Irovestie goat, je kurd naluur" 

liik liegen maar 'k virid geld niel het belcmgrfiksre, 1e zell

respect behouden, dool gaol het iTleer am, Grenzel1 slellen 

is heel belongrijk el1 het geld komI er loch wei Ik heb min

del klonten moor wei weer betere. 

Ik heb ook veel vasle klonlen. Zolong ik ze leuk vind is dot 

heerlijk en 015 ik ze zot ben doe ik gewoon wal minder oar' 

dig. i\",eestol bliiven ze don een 0/ twee iool weg, daorno 

ben ik wei weer oordig".
 

Oak in Vlaonderen ziel hij de tendens von steeds meer SM
 
Hij denkt dOl de klanlen het willen, 01 is her een st'Jk duur


der, en dol de meisles door op inspelen. "Er word vriier
 

over gesproken. De klontefl roken ge'r'ntelesseerd, Ze v·,;llen
 

he! proberen en raepen 20 her oonbod op." In Antwerpen
 

kamen ook veel Nederlondse lIariren die een dogie de
 

grens over komen.
 

Best een goed ailernolief dus voor \Nie in hel zuie'en woont
 

en op l"iederlond u,tgekeker. is.
 

JE ZELFRESPECT BEHOUDEN IS BELANGRIJKER DAN GELD. 
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