In deze brief met praktische informatie vertellen we u meer over uw appartement. Zodat u weet wat u moet
meenemen en wat niet. En waar u wel en niet meer aan hoeft te denken.
AANTAL PERSONEN
Wij beschikken over drie verschillende appartementen. Allemaal verschillen ze in grootte, indeling en mogelijkheden.
Bij het boeken heeft u al gekozen voor een van deze drie soorten, en het aantal personen waarmee u komt.
Komt u met meer personen dan het aantal bedden, dan is er de mogelijkheid om een extra bed of kinderbed bij te
plaatsen. Hierover hebben we al contact met u gehad waarschijnlijk.
Komt u met minder personen, dan blijft een aantal bedden onbenut. U kunt zelf kiezen welke dit zijn.
KOSTEN
Bij het boeken heeft u een totaalbedrag zien staan.
In het bedrag zijn altijd inbegrepen: de huurprijs van het appartement inclusief energie, tv en internet, en een
eindschoonmaak. Deze prijs verschilt per appartement.
Daarnaast zijn de volgende kosten toegevoegd: toeristenbelasting (€2 per persoon per nacht), bedlinnen (€6,50 per
persoon per keer) en borg (€50).
Naast de bovenstaande onderdelen kunt u nog extra's toevoegen:
- Opmaken van het bed. Dit kunnen wij voor u doen voorafgaand aan uw aankomst. De kosten bedragen €3,50 extra
per persoon.
- Baddoeken: €4,50 per setje handdoeken (per persoon). Natuurlijk kunt u deze ook zelf meenemen van huis.
- Keukenlinnen: afdrooghanddoeken, doekjes, sponsjes, afwasmiddel, borstel. €5 per set (een set is voldoende voor
een kort verblijf)
- Ontbijt: €10 per volwassene per dag en €5 per kind. Bekijk de algemene informatiebrief voor meer info.
U kunt de bovenstaande opties al toevoegen bij het boeken, maar natuurlijk kunt u ook nog op een later tijdstip
aangeven als u hiervan gebruik wilt maken.
BORG
Wij brengen een borg v€an 50,- in rekening, die u betaalt bij het inchecken. Wij vragen om het appartement
veegschoon op te leveren, breuk aan ons door te geven, en niet binnen te roken of wijzigingen aan het appartement
aan te brengen. verderop in deze instructie leest u wat wij van u verwachten omtrent het opleveren van uw
appartement.
laat u het appartement weer op de gewenste wijze achter, dan krijgt u deze borg terug gestort. bij het inchecken krijgt
u hiervoor een document mee waar u de gewenste bank gegevens kunt invullen.

INVENTARIS
Welke spullen zijn er wel, en wat moet ik zelf meenemen?
We geven hier een antwoord op deze vragen, die voor alle appartementen geldt. Per appartement verstrekken wij
tevens een inventarislijst, deze krijgt u mee met het informatie mapje bij het inchecken. Na elk verblijf controleren wij
deze lijst op vermissing of breuk, omdat wij willen zorgen dat het appartement voor een volgend bezoek weer
compleet is.

Merkt u tijdens uw verblijf iets op, gaat er iets stuk of zijn er andere opmerkingen? Dan stellen wij het zeer op prijs als
u dit aan ons doorgeeft, u kunt dit ook in uw mapje noteren.
Wij bespreken dan samen met u hoe we dit kunnen oplossen.
Elk appartement beschikt over:
- Slaapkamers, waarvan minimaal 1 kamer met nachtkastje, leeslampje en eigen tv
- De bedden zijn voorzien van 1 hoofdkussen en 1 dekbed. Het verplichte bedlinnenpakket bestaat uit 1 kussensloop, 1
dekbedovertrek en 1 laken per persoon.
- Alle tweepersoonsbedden kunnen uit elkaar geschoven worden. Wilt u dit vooraf aangeven indien u dit wenst?
- Een of meerdere kledingkasten
- Keukenblok met combi-oven, vaatwasser en inductiekookplaat
- Waterkoker
- Filterkoffiezetapparaat
- Messenset met schaar
- Serviesgoed, bestek en glaswerk
- Pannenset (1 bakpan, 1 steelpan en 3 potten)
- Vergiet, flesopener en schilmesjes
- Afvalbak
- Handveger en blik
- Zithoek met bank(en) en stoel(en)
- Televisie
- Decoratie en verlichting
- Eethoek met voldoende stoelen
- Magazines en tijdschriften
- Een of enkele gezelschapsspelletjes
- Badkamer met inloopdouche
- Handzeep bij de wastafel
- Hair & body wash
- Spiegel met verlichting
- Toilet met toiletborstel
- Afvalbakje
L E T O P: alle verbruiksartikelen en apparaten die niet genoemd zijn, zijn niet aanwezig.
Denk aan toiletpapier, föhn, wasmachine of -droger, koffiefilters, vaatwastabletten, kruiden, etenswaren,
poetsdoekjes...
Wij bieden voor het gemak startpakketjes aan, die u bij het inchecken kunt meenemen.
Een startpakket kost €6,50 per keer en bestaat uit:
- 2 koffiefilters
- 100 gram filterkoffie
- 2 toiletrollen
- 2 afvalzakken voor de keuken
- 1 afvalzakje voor de badkamer
- 2 vaatwastabletten

(EIND) SCHOONMAAK
Alle appartementen worden door ons schoongemaakt na uw vertrek en/of voorafgaand aan uw bezoek.
Wel is het de bedoeling dat u 'veegschoon' oplevert, eventuele breuk met ons bespreekt en niet rookt. wat houdt dit
allemaal in?
- Rook niet in het appartement en breng geen permanente wijzigingen aan
- Is er iets stuk gegaan of beschadigd tijdens uw verblijf? Noteer dit op het informatieblad en bespreek dit tijdens het
uitchecken.
- Haal het beddengoed af aan het eind van uw verblijf. U kunt de lakens en overtrekken in het kussensloop stoppen.
Leg alles bij de deur van de badkamer.
- Indien u handdoeken had gehuurd, legt u deze erbij, u kunt dit allemaal bij de deur van de badkamer leggen.
- Poets het keukenblad schoon en ruim de vaatwasser leeg.
- Ruim de koelkast en andere kasten leeg, en haal de vuilniszakken uit de afvalbakken. De vuilnis kunt u bij de
buitendeur in uw appartement zetten.
- Laat geen zaken slingeren op de grond, als u geknoeid heeft poetst of veegt u dit op.
- Zet meubels terug op de oorspronkelijke plek.
Hierna kunt u uitchecken. Breng de sleutel samen met het informatiemapje (eventueel met uw opmerkingen) terug
naar de receptie.
Wij wensen u een zeer fijn verblijf in uw appartement. Wilt u de volledige inventarislijst alvast bekijken? Dat kan op
onze site.

