
Informatie over uw verblijf in een accommodatie 

• De accommodaties zijn rookvrij en huisdiervrij. 

• Aankomst: Controleer meteen de inventarislijst. De inventarislijst is te vinden onder de QR code. 
Meld breuk of manco direct op aankomstdag. 

• Tijdens uw verblijf dient u de accommodatie in ordelijke staat te houden en eventuele ontstane 
(technische) mankementen te melden bij de receptie. Voor reparatie wordt dan, indien mogelijk, zo 
spoedig mogelijk gezorgd. U heeft tijdens uw verblijf zorgplicht voor het chalet door bijvoorbeeld 
de parasol in te klappen bij naderend noodweer/storm. 

• Elektriciteit: De accommodatie heeft een aansluiting van 10 amp. Dit houdt in dat u geen 
vaatwasser, waterkoker, Senseo/Nespresso, stofzuigen, magnetron/oven en elektrische kachel 
tegelijkertijd kunt aanzetten. U kunt dus één apparaat per keer gebruiken. De elektrische 
verwarming in de badkamer (indien van toepassing) is alleen ter opwarming en nadrogen van de 
doucheruimte: dus ter voorkoming van overbelasting en een hoog elektraverbruik, hier verstandig 
mee omgaan. 

• Vertrek: Controleer opnieuw de inventarislijst, leg alles terug op de plaats waar u het heeft 
aangetroffen en meld breuk of manco altijd bij de receptie. 

• De accommodatie diens huishoudelijk SCHOON te worden opgeleverd: 
- De koelkast uitzetten, schoonmaken en openzetten. 
- Toilet en badkamer schoonmaken. 
- Keuken en fornuis schoon achterlaten. Alle etenswaar dient verwijderd te zijn. 
- Vaatwasser, indien aanwezig, uitruimen. 
- Keukeninventaris schoon en op de juiste plek, in de accommodatie terug zetten. 
- Tuinkussen binnen neerleggen en de parasols inklappen en vastzetten.  

• Bijgeboekt linnen dient u in de meegeleverde waszak, binnen, bij de buitendeur te plaatsen. 
Matras- en kussenbeschermers laten liggen! 
Controleer de kasten, onder de matrassen en banken of er geen eigen spullen meer liggen. 
Vergeet hierbij ook de schuur niet. 

• Vuilnis/papier kan in de daarvoor bestemde containers bij de milieustraat worden gestort. 

• De borg (minus eventuele breuk, manco of extra schoonmaakkosten) worden na controle binnen 
14 dagen, op uw bank of girorekening teruggestort. 
Geef daarom voor vertrek uw bankrekeningnummer door aan de receptie. 
 
Wij wensen u een fijn verblijf. 
Team Rheezerwold 
 
 


