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Huisreglement en gebruiksaanwijzingen
Sleutels:

Roken:
Huisvuil:
Huisdieren:
Eindschoonmaak:

Terrein:

Gastenboek:
Schuur:
Buitenkraan:
Buitendeuren:
TV/Internet:
Keuken:
Overig:

Aangezien wij een druk leven leiden, zullen wij waarschijnlijk niet bij uw aankomst- of
vertrektijd in het huis aanwezig zijn. We zullen u dus niet ontmoeten, bij voorbaat excuses. De
sleutel van het huis ligt in de sleutelkluis aan de achterzijde van het huis. Na intypen van de
code de handel naar rechts draaien. De code van deze kluis wordt vooraf gemaild. Graag de
sleutel bij vertrek weer terugleggen. In de meterkast hangen reservesleutels
(achterdeur/schuifdeur). Graag deze sleutels na eventueel gebruik terughangen.
In het huis is het verboden te roken.
Het huisvuil kan ten allen tijde in de containers van het park, iets verder dan in de ingang. Zet
nooit huisvuil in plastic zakken buiten, i.v.m. ongedierte en vogels. Oud papier of lege flessen
mogen in huis in een doos worden achterlaten.
Het toegangswegen en het eigen terrein, dienen vrij te blijven van uitwerpselen van honden. In
voorkomende gevallen a.u.b. direct opruimen.
Het huis moet schoon worden achtergelaten, d.w.z., zeker na langer verblijf, de vloeren
dweilen, de banken/stoelen en de kleden stofzuigen en de keuken en het sanitair schoonmaken. De kasten, de tuin en de schuur dienen ordelijk te worden achtergelaten. De diverse
afvalbakken en de koelkast moeten leeg en schoon zijn. De koelkast op 1 en de verwarming
op 10º zetten. Uw levensmiddelen meenemen. Eventuele breuk, tekorten en defecten bij
vertrek even noteren. (S.v.p. grotere defecten al direct na constatering melden) Indien de
eindschoonmaak aan ons wordt overgelaten, verwachten wij wel een redelijke toestand aan te
treffen. Op de wasmachine zijn allerlei schoonmaakspullen aanwezig, inclusief
vloerschoonmaakmiddel.
Het toegangshek altijd dichtdoen om konijnen te weren. Het gras wordt door ons geregeld
gemaaid en als het in de huurperiode moet gebeuren nemen wij vooraf altijd even contact op.
Geluidsoverlast of hinder jegens anderen wordt absoluut niet op prijs gesteld. Vuurwerk is niet
toegestaan wegens brandgevaar voor omringende caravans.
Wij stellen het op prijs als u daar iets in wilt schrijven. Suggesties enz. zijn altijd welkom.
Nog niet aanwezig
Deze is afsluitbaar door een kraan in de meterkast. Deze behoort in de winter altijd dicht te
zijn gedraaid, i.v.m. bevriezingsgevaar.
De schuifdeur kan open door de hefboom naar beneden te drukken. De kruk van de voordeur
eerst helemaal omhoog draaien voordat de deur op slot wordt gedraaid.
Met de zwarte afstands-bediening de TV of DVD aan- en uitzetten, of op de TV zelf. De Wificode staat vermeld in de klapper op de kast of achterop de witte router.
Van de inductiekookplaat, de afwasmachine, de wasmachine en de combi-magnetron zijn
korte handleidingen aanwezig.
In het huis zijn, in geval van nood, belangrijke (nood)telefoonnummers aanwezig. Tevens
enkele rookmelders, een brandblusser, branddeken en een EHBOdoos.

