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Vaatwasmachine
Wasmachine en droogtrommel
Elektrisch fornuis
Magnetron
Tweedeurs koelkast met diepvries
Elektrische bakoven
Barbecue (butaangas) en elektrische grillplaat
Keukenmachine en staafmixer
Stofzuiger
Airconditioning
3 eenpersoonsbedden en een tweepersoonsbed met dekbedden, hoezen
en overtrekken
2 extra eenpersoonsmatrassen
Koffiezetapparaat
Diverse keukenmaterialen zoals broodrooster , wijnkoelers en citruspers
Elektrische verwarming, gaskachels en sfeerhaard
(in de zomer niet nodig)
Badkamerverwarming en haarföhn
Ventilatoren
Strijkijzer
Elektrische koelbox met koelelementen
2 rolligbanken met kussens voor op het terras
TV (Nederlandse zenders) en radio
4 fietsen en 2 kinderfietsjes
Matjes, parasol en tentje voor het strand
Hangmat
Kinderzwembadje
Spelletjes en speelgoed
Kinderstoel. campingbedje en buggy
Auto- , fiets- en wandelkaarten van de omgeving
Reisboeken, gidsen van de regio en woordenboeken Frans
Voor tochten rugzakje, verrekijker , paraplu en regenkleding aanwezig
Fietsmaterialen en gereedschap
En wat ik allemaal vergeten ben om op te sommen bv. eetgerei, serviesgoed,
schoenpoets, garen, naalden etc.
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Bij vertrek
-

-

Beddengoed (indien geleend) vervangen door schoon. Als het kan nog
even de was doen. Anders in ieder geval de droge was in de wasmand en
de natte spullen uithangen. ( er is een wasrekje op de tweede verdieping).
Het huis schoon achterlaten. Even stofzuigen en de tegels met een natte
doek afdoen. Laat zo weinig mogelijk vuile afwas achter.
De deuren van de koelkasten, de vaatwasser,de wasmachine en de
droogtrommel open zetten.
Luiken en ramen goed sluiten. Denk ook aan de ijzeren staafjes voor
diefstal (barre de volet)
Tuintafel bovenste terras en stoelen binnen zetten. De tafel op het terras
bij de keuken leg ik in de winter, voor- en najaar (als er een geen nieuwe
gasten komen) op zijn kant in de hoek. Is eens door storm omgewaaid en
op het draadglasluik gevallen.
Elektriciteit en boiler uitschakelen. (zie de figuren 1 en 2 bij de
gebruiksaanwijzing.)
Controleren of de gaskranen goed dicht zijn.
Het water afsluiten. (zie luikje bij de voorgevel).
De ijzeren waterkering voor de voordeur plaatsen.
Bederfbare waar uit de koelkasten en andere kastjes meenemen of
opruimen. Stinkend afval (groen) meenemen of in de groene container
van de buren.
Mocht je meubilair of spullen verplaatst hebben, zet het dan voor vertrek
weer op de oorspronkelijke plaats.
Tussendeuren open laten staan voor ventilatie.
Parasol binnen halen.

Deze aanwijzingen gelden voornamelijk als er binnen afzienbare tijd geen
nieuwe gasten/bewoners arriveren.
Dit laat ik je vooraf weten.
Hartelijk dank voor de moeite.
Fons.

