HUISREGELS
Veiligheid


Bellen bij noodgevallen:

Ambulance 15
Politie
17
Brandweer 18
Ziekenhuis 0033 494 72 66 00
In deze gevallen svp ook de eigenaars bellen: 0031 6 26 13 26 26
 Gebruik geen open vuur in de tuin (brandgevaar door de droogte)
 Alstublieft geen olie verhitten in de keuken om te frituren
 Na gebruik van de gasbarbecue de gasfles altijd goed afsluiten

Huishoudelijk










Het water uit de kraan is goed drinkbaar gemeentelijk leidingwater.
Zakken met huisafval kunt u kwijt in de containers die naast de weg staan.
De houten voordeuren kunt u (gedeeltelijk) sluiten om warmte of licht buiten te houden.
Het huis is op het riool aangesloten. Maar het toilet in het gastenverblijf is een elektrisch
vermaal-toilet dat met relatief dunne buizen op het riool is aangesloten. Spoel daarom geen
tampons of andere voorwerpen of materialen door het toilet. Ook het reinigen van het toilet
met sterke chemische middelen is niet toegestaan.
TV: via de satelietontvanger zijn de normale Nederlandse radio- en TVzenders te
ontvangen, daarnaast ook andere zenders die FTA (Free To Air) zijn, zoals BVN.
De wasmachine van de eigenaars is eventueel te gebruiken na overleg. Hiervoor wordt dan
een geringe vergoeding gevraagd.
Het is niet toegestaan huiskamermeubilair of beddengoed mee naar buiten te nemen.
Als u langer dan een uurtje weg bent verzoeken wij u het dakraam te sluiten.

Zwembad en ligbedden











Vanwege de beperkte diepte en ruimte van het zwembad is duiken verboden.
De kwaliteit van het water wordt dagelijks gecontroleerd. Het zwembad wordt automatisch
gefilterd en gereinigd, daarnaast worden bladeren etc regelmatig handmatig verwijderd.
Vanaf 10 uur ligt het zwembad gereinigd voor u klaar.
Het is verplicht de badstof hoezen te gebruiken op de kussens van de ligbedden, i.v.m. uw
hygiëne en die van de volgende huurders.
Wij verzoeken u de ligbedden op het voor u gereserveerde grasveld te houden.
Het is niet toegestaan te gaan zwemmen als u zich net heeft ingesmeerd met
zonnebrandolie of crème. Het filter van het zwembad raakt hierdoor defect.
Het is niet toegestaan glas (flessen of glazen) mee te nemen naar het zwembad.
Liever geen luchtbedden of andere grote voorwerpen langdurig gebruiken in het zwembad.
Na gebruik van de ligbedden svp de kussens en de stoelhoezen weer opbergen.
De wind kan snel veranderen, daarom is het nodig de parasols te sluiten als u niet in de
buurt bent en de parasols binnen te zetten als u er geen gebruik van maakt.

Algemeen



Als u op de dag van vertrek eerder dan 10 uur wilt vertrekken, bespreek dat dan van
tevoren met de eigenaars.
Gaarne niet roken in huis, buiten is het geen probleem (mits u aandacht heeft voor
brandgevaar). Asbakken zijn aanwezig op het terras.

