Informatiemap
Suitelodges Gooilanden
Allereerst heten wij u van harte welkom op Suitelodges Gooilanden.
Om uw verblijf zo prettig en aangenaam mogelijk te laten verlopen,
hebben wij deze informatiemap voor u samengesteld.
Naast de voor u belangrijke informatie over uw vakantieverblijf, treft u ook een aantal
algemene en recreatieve tips aan. U kunt met vragen natuurlijk ook altijd terecht
op deze website suitelodges.nl en bij de receptie.
Wij danken u voor uw goede zorgen en wensen u een
fijne vakantie bij Suitelodges Gooilanden!
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Parkregels Suitelodges Gooilanden
Auto’s op vakantiepark Suitelodges Gooilanden

U kunt 2 auto’s parkeren bij de woning. Bij de ingang van het park is een algemeen parkeerterrein waar overige auto’s kunnen worden gezet.

Woning

Om ervoor te zorgen dat de suitelodges er mooi uit blijven zien, vragen wij u geen fietsen te stallen tegen de
woningen.

Afval

U kunt uw afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalcontainers bij de ingang van het park. Er zijn containers voor algemeen afval, papier, glas en plastic.

Huisdieren

Huisdieren zijn alleen toegestaan in de daartoe toegewezen woningen.

Kinderen

Ons park is voor jong en oud! Wel willen we de ouders vragen aandacht te besteden aan de volgende punten:
•
•
•

Bij het spelen graag de omgeving en overige bewoners respecteren.
Pas op voor deuren en ramen.
Pas op bij het water.

Tuinonderhoud

Op donderdag wordt er vanaf 9 uur het tuinonderhoud gedaan.
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Belangrijke adressen en telefoonnummers
Alarmnummer 									

112

Noodnummer voor niet-spoedeisende hulp 				

035-5889060

Algemeen nummer politie 							

0900-8844

Brandweer 										

035-688 55 88

Huisarts 											

035-5889060

Tandartsenpraktijk 									

035 582 1176

Apotheek 										

035 582 6550

Spoedeisende hulp 								

035-5889060 keuze 1

Buiten kantooruren en ’s nachts 						

088 130 96 00
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Aankomst & vertrek Suitelodges Gooilanden
Inchecken: 			

U kunt vanaf 15:00 uur inchecken

Uitchecken: 			

U kunt tot 10:00 uur uitchecken

Openingstijden receptie:
Maandag 			
Dinsdag 				
Woensdag 			
Donderdag 			
Vrijdag 				
Zaterdag 				
Zondag 				

9.00 tot 11.00 uur & 15.00 tot 17.00 uur
9.00 tot 11.00 uur & 15.00 tot 17.00 uur
9.00 tot 11.00 uur & 15.00 tot 17.00 uur
9.00 tot 11.00 uur & 15.00 tot 17.00 uur
9.00 tot 11.00 uur & 15.00 tot 17.00 uur
9.00 tot 11.00 uur & 15.00 tot 17.00 uur
9.00 tot 11.00 uur & 15.00 tot 17.00 uur

Adres

Rading 2A, 1231 KA Loosdrecht

Telefoonnummers

Telefoonnummer beheerder: 					
072-7400 019
Telefoonnummer Dutchen algemeen: 				
023-7410061
E-mail adres 									info@suitelodges.nl

Vertrek

Helaas komt er aan elke vakantie een einde. Tot 10:00 uur kunt u de sleutel van uw vakantiehuis inleveren bij
de receptie.
Voordat u de woning verlaat, verzoeken wij u vriendelijk om bij uw vertrek op het volgende te letten:
•
•
•
•
•
•

De afwas is gedaan en is opgeruimd;
De verwarming is teruggedraaid naar 18° Celsius;
Alle ramen en deuren zijn gesloten;
Eventueel verplaatste meubels staan weer op de oorspronkelijke plaats;
Afval is in de container op het park gedeponeerd;
U heeft melding gemaakt van eventuele breuk en/of beschadigingen aan de woning of woninginventaris.

Vertrek buiten reguliere tijden

Het kan gebeuren dat u onverwacht eerder moet vertrekken dan gepland of dat u graag nog iets langer wilt
blijven. Neem hiervoor contact op met de beheerder.
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Extra’s bijboeken
Nespresso koffie

Uw luxe vakantiehuis is standaard voorzien van een Nespresso koffiemachine, waarmee u op elk moment van de
dag de heerlijkste kopjes koffie kunt bereiden.
Nespresso cups zijn verkrijgbaar bij de receptie voor €5,50 per strip (10 cups)
U kunt een keuze maken uit de onderstaande soorten:
• Nespresso Ristretto
• Nespresso Espresso
• Nespresso Lungo
• Nespresso Decafé
Wij adviseren u alleen orginele Nespresso cups te gebruiken in de Nespresso machines.

Fietsen

Fietsen huren Bij Suitelodges Gooilanden zijn Ste!f fietsen te huur voor € 12,50 per dag bij de receptie.
Tip: download de fietsroute App van de ANWB en stel de mooiste routes samen: https://www.anwb.nl/fietsen/
voorbereiding/fietsen-app

Verse broodjes van de bakker

Wilt u broodjes bestellen voor de volgende dag(en)? Geef het door voor 16.30 uur bij de receptie. Op zondag hebben we afbakbroodjes die ook al op zaterdag gehaald kunnen worden bij de receptie.

Overige

Verder is verkrijgbaar bij de receptie: opgietvloeistof voor de sauna (€ 2,-), badjassen (€ 5,- huur),
badslippers (€ 2,50), kolen en brandhout.
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Huishoudelijk reglement
Artikel 1- Ordebepalingen
1.

Iedere Huurder of bezoeker is gehouden de privacy en de rust van de andere huurders en bezoekers 		
van het park te respecteren.
2. Zonder toestemming van de beheerder is het huurder verboden:
a. Met een vrachtwagen of ander groot voertuig in het park te komen;
b. (boot)trailers, aanhangers, caravans of dergelijke te parkeren, al dan niet op het terrein van 		
		
de eigen vakantiewoning;
c. auto’s, vaartuigen en andere voertuigen te parkeren in het park, anders dan op de daarvoor 		
		aangewezen parkeerplaatsen;
d. Huurder verplicht zich zijn voertuigen te parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen. 			
		
Parkeren in tuinen en op grasvelden is verboden.
e. Bij het op- en afrijden van het terrein is men verplicht een maximum snelheid van 5 km 			
		
per uur aan te houden. Bij vaststelling van overtreding van deze regel, heeft de beheerder 		
		
het recht de auto buiten het park te laten plaatsen of te weren. Op het gehele terrein 			
		
is het wegenverkeersreglement van toepassing;
f. Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan 		
		
andere bewoners van het park.
g. Huisafval buiten de vakantiewoning te plaatsen. De huurder dient het perceel van de 			
		
vakantiewoning vrij te houden van afval;
h. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur zich met gemotoriseerde voertuigen en/of voorwerpen op 		
		
het park te begeven;
i.
Auto’s van bezoekers te parkeren binnen het park. Deze dienen geparkeerd te worden 			
		
buiten het park;
j. Fietsen in of buiten tegen de woning te plaatsen;
k. De paden en de hoofdingang te blokkeren met welk obstakel dan ook, zulks in verband met 		
		
de bereikbaarheid van het park voor hulpdiensten en bij calamiteiten;
l.
Open vuur en vlam te maken, behoudens bij gebruik van de stookplaats. Het gebruik van 		
		
een barbecue, tenzij aanwezig bij de woning, is niet toegestaan.
m. Goederen (waaronder dranken, etenswaren of drugs) in het park te koop aan te bieden, 		
		
drugs te gebruiken of de vakantiewoning te gebruiken voor de uitoefening van een beroep 		
		of bedrijf;
3. In strijd met dit reglement gestalde of geparkeerde objecten zoals genoemd in lid 2 sub b en c 		
worden zonder enige waarschuwing verwijderd voor rekening van de eigenaar.
4. Het is niet toegestaan zich in het park dusdanig te gedragen, te voetballen of een ander hinderlijk 		
spel te spelen, ten gevolge waarvan een gevaarlijke dan wel hinderlijke situatie ontstaat, een en 		
ander ter beoordeling van de beheerder.
5. Het is niet toegestaan door het aanbrengen van vlaggen, affiches of anderszins uitdrukking te geven 		
aan een bepaald staatkundig of kerkelijk streven.
6. Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te 		
gebruiken.
7. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in gebruik afstaan, noch daarin meer personen 			
doen overnachten dan bij de reservering is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming 		
van de verhuurder.
8. Het is niet toegestaan te roken in de woningen.
9. Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken 			
overeenkomstig de door DUTCHEN of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
10. Indien huurder handelt in strijd met het hiervoor in dit artikel gestelde is de beheerder bevoegd 		
huurder van het terrein te verwijderen en verdere toegang tot het park te ontzeggen. Dit zal 			
onherroepelijk en op staande voet leiden tot annulering van de huurovereenkomst zonder restitutie 		
van de betaalde huur en borgstelling.
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Artikel 2- Schade
1.
2.
3.
4.
5.

Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het vakantiehuis of de 		
daarin aanwezige zaken (zoals bijvoorbeeld stoffering en huisraad, maar daartoe niet beperkt) 		
toegebrachte schade. Zulks geldt eveneens voor vermissing van een van deze zaken.
Een schadegeval dient door Huurder direct aan de Beheerder doorgegeven te worden, in ieder geval 		
voor het verlaten van het park.
Mocht Huurder zelf schade aantreffen bij aankomst, dan dient hij deze binnen 2 uur na aankomst te 		
melden bij de receptie.
Mocht er door verhuurder/beheerder achteraf schade worden geconstateerd welke door Huurder 		
niet is gemeld, dan zal deze schade worden beschouwd als door Huurder tijdens diens huurperiode 		
te zijn ontstaan en voor rekening van Huurder komen..
Verhuurder zal Huurder een schadeformulier toesturen betreffende deze schade. Huurder is verplicht
deze getekend te retourneren zodat deze schade ingediend kan worden bij de schadeverzekeraar.

Artikel 3- Huishoudelijk afval
1.
2.

Huisvuil dient verpakt in gesloten zakken in de daartoe bestemde container(s) te worden gestort.
Chemisch afval mag niet in de huisvuilcontainer worden gestort.

Artikel 4- Huisdieren
1.
2.
3.
4.
5.

Huisdieren mogen alleen worden meegenomen indien dit in de reservering is overeengekomen. Is 		
dit niet het geval, dan kan weigering van het huisdier of omboeking naar een ander vakantieverblijf 		
het gevolg zijn.
Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.
Een hond en/of kat dient buiten het park te worden uitgelaten en mag niet loslopen buiten het 		
perceel van de eigen vakantiewoning.
Een hond dient buiten de vakantiewoning steeds aangelijnd te zijn.
Wanneer het park door huurder verlaten wordt is het niet toegestaan een hond in en/of om de 		
vakantiewoning achter te laten.

Artikel 5- (Brand-)veiligheid
1.
2.
3.

Huurder dient de brandweervoorschriften en – aanduidingen op te volgen. Het is verboden om vuur 		
te maken op andere dan de daarvoor ingerichte en aangegeven plaatsen.
Gooi nooit een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg. Het is verboden kaarsen en dergelijke te 		
laten branden tijdens afwezigheid van huurder.
Barbecueën is in het gehele park niet toegestaan, behalve indien gebruik wordt gemaakt van de bij 		
de woning aanwezige faciliteiten.

Artikel 6- Aankomst en vertrek
1.
2.

Huurder dient zich bij zowel aankomst als vertrek te melden bij de beheerder/receptie.
Huurder dient, tenzij in de reserveringsbevestiging anders is bepaald, het vakantiehuis 			
uiterlijk op de in de reserveringsbevestiging aangegeven tijd te hebben verlaten. DUTCHEN is nimmer 		
verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd. Bij vertrek op een 		
later tijdstip dan in de reserveringsbevestiging is aangegeven dient Huurder een extra huurbedrag 		
per dag te betalen.
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3.

Bij vertrek dient Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat dat wil zeggen: bezemschoon 		
achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats 		
(bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen 			
op de daartoe bestemde plaats, keuken en ijskast dienen schoon te worden achtergelaten en vuilnis 		
dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde container. De Eigenaar/Beheerder 			
is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien Eigenaar/Beheerder 		
constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het 		
vakantiehuis niet bezemschoon is, of anderszins niet in orde is, is Eigenaar/ Beheerder gerechtigd om 		
extra (reiniging)kosten aan Huurder in rekening te brengen.

Artikel 7- Overige bepalingen
1.
2.
3.
4.
5.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van eigendommen van huurder.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor overlast veroorzaakt door derden.
In alle gevallen dient huurder en zijn bezoekers zich stipt te houden aan dit reglement, aanwijzingen 		
van personeel en andere daartoe bevoegde personen.
De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor de vakantiewoning te betreden voor inspectie 		
en/of het (laten) verrichten van onderhoudswerkzaamheden.
De directie en/of de met toezicht op de nakoming van dit reglement belaste personen zijn 			
gerechtigd, zonder voorafgaande waarschuwing degene die enige bepaling van dit reglement niet 		
nakomt of overtreedt, te verwijderen en verdere toegang tot het park te ontzeggen, zonder restitutie 		
van de betaalde huur en eventuele borgstelling.
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Denk Groen!
Duurzaam ondernemen staat hoog in het vaandel bij Dutchen.
Bij het onderhoud van onze parken gebruiken wij zoveel mogelijke duurzame materialen.
Zo worden de woningen op onze parken schoongemaakt met milieuvriendelijke producten die voorzien zijn van
het ecolabel. Een ecolabel is een keurmerk dat wordt toegekend aan producten of diensten die minder milieubelastend zijn dan kwalitatief vergelijkbare producten of diensten, op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria.
Daarnaast wordt er in de woningen gebruikt gemaakt van toiletpapier met het fsc keurmerk. Door FSC te gebruiken, wordt er direct bijgedragen aan de bescherming van onze wereldwijde bossen en aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier wereldwijd. Omdat u het bos op deze manier economische waarde geeft, zorgt u ervoor
dat het behouden blijft.
Ons streven is een bijdrage te leveren aan het bevorderen van milieubewustzijn onder onze medewerkers en
leveranciers. Wij verzoeken u vriendelijk bewust enkele eenvoudige dagelijkse handelingen toe te passen tijdens
uw verblijf op onze parken.
Ook u kunt zorgen voor een duurzaam verblijf door op een aantal punten te letten.
•

Zet s’avonds en bij het verlaten van de bungalow de thermostaat lager, alle woningen
op onze parken zijn uitstekend geïsoleerd.

•

Trek de oplader uit het stopcontact wanneer apparatuur zoals mobieltjes niet worden
opgeladen.

•

Scheid uw plastic, glas, papier en restaval doe het in de daarvoor bestemde afvalcontainers bij de
ingang van het park.

•

Wees zuinig met water tijdens douchen, tandenpoetsen en handen wassen.

•

Laat niet onnodig overal het licht branden.
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Vervoer
Taxi

Taxi centrale Hilversum

035 772 9339 & 06 2429 2326						

Electrische auto of fiets opladen

Achter de receptie staat een fietsenhok waar de fietsen kunnen worden opgeladen. Voor meer informatie en
oplaadpunten in de omgeving kunt u kijken op: www.oplaadpalen.nl

Winkels
Jumbo van de Bunt Loosdrecht 			
Nootweg 45, 1231 CR Loosdrecht 					
035 582 3774									
Maandag 		
08:00 - 20:00 					
Dinsdag 			
08:00 - 20:00 					
Woensdag 		
08:00 - 20:00 					
Donderdag 		
08:00 - 20:00 					
Vrijdag 			
08:00 - 18:00 					
Zaterdag 			
08:00 - 20:00 					
Zondag 			
12:00 - 18:00					

Lidl

Kapittelweg 115, 1216 HX Hilversum
020 709 5039
Maandag
08:00 - 22:00
Dinsdag		
08:00 - 22:00
Woensdag
08:00 - 22:00
Donderdag
08:00 - 22:00
Vrijdag		
08:00 - 22:00
Zaterdag		
08:00 - 22:00
Zondag		
11:00 - 19:00

Albert Heijn

Kapittelweg 105, 1216 HX Hilversum
035 624 8774
Maandag 		
08:00 - 22:00
Dinsdag 			
08:00 - 22:00
Woensdag 		
08:00 - 22:00
Donderdag 		
08:00 - 22:00
Vrijdag 			
08:00 - 22:00
Zaterdag			
08:00 - 22:00
Zondag 			
11:00 - 19:00

TIP

Bezoek ook eens de lokale markt in de omgeving.
Elke Woensdag en Zaterdag is er markt van 8.00 tot 16.00 uur in Hilversum aan de Langgewenst. Elke dinsdag
van 09:00-13:00 uur op de Spinnerie tegenover Dorpshuis ’t Web in Loenen aan de Vecht.
In Ankeveen wordt de merkt elke zaterdag gehouden op het Stichts End, op de parkeerplaats naast de RK
Martinus Kerk (uitgezonderd 3 weken in de zomervakantie) U kunt gratis parkeren op het marktterrein of
langs het Stichts End.
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Horeca, leuke restaurants in de buurt
Restaurant Najade

Mout Foodhall

Brasserie Zonnestraal

Restaurant Op Sypesteyn

Oud-Loosdrechtsedijk 243, 1231 LX Loosdrecht
http://www.najaderesort.nl/nl/restaurant/restaurant

Loosdrechtsebos 15, 1213 RH Hilversum
http://brasserie-zonnestraal.nl/

Marktplein 1, 1211 DZ Hilversum
http://www.mouthilversum.nl/

Nieuw Loosdrechtsedijk 150, 1231 LC Loosdrecht
https://opsypesteyn.nl/

Restaurant Dudockx Bar & Kitchen
Vreelandseweg 50, 1216 CH Hilversum
https://www.lakes.nl/

Natuur

Bekend als druk watersportgebied, maar de Loosdrechtse Plassen bieden ook rust en stilte. In de Vuntus en
Breukeleveense Plas leven veel waterplanten en vogels. Een eldorado voor wandelaars, fietsers en kanoërs die
van natuur houden.
De Loosdrechtse Plassen zijn misschien wel de bekendste Vechtplassen. Geliefd bij watersporters en in de zomer
kan het er behoorlijk druk zijn. Maar dit plassengebied heeft ook een ander gezicht. In de rustige delen zoals de
Vuntus en Breukeleveense Plas leven veel waterplanten en vogels.
Loosdrechtse Plassen is een verzamelnaam voor alle plassen rondom Loosdrecht, zoals Wijde Blik, Vuntus, Loenderveense Plas en Breukeleveense Plas.

Natuurmonumenten: bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek

Het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten is een ideaal vertrekpunt voor schitterende fietstochten en
wandelingen in de omgeving. Over lanen en bospaadjes wandel je langs landhuizen die ooit toebehoorden aan
rijke Amsterdamse kooplieden. Volg een route over de buitenplaatsen en sluit gezellig af in restaurant Brambergen. Kinderen raken al hun energie kwijt in Speelnatuur van OERRR, pal naast het bezoekerscentrum. Lekker
kliederen en klimmen! Bekijk: natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-gooi-en-vechtstreek

Geogame Park Gooi & Vecht

In de bossen op landgoed Boekesteyn in ‘s-Graveland ligt het eerste Geocaching oefenpark ter wereld. Hier
maak je, in de bossen van Natuurmonumenten, kennis met de GPS games ‘Geocaching’ en ‘Munzee’ en ontdek
je tegelijkertijd de mooiste plekken van het landgoed.
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Activiteiten op het water
De Otter Bootverhuur:

Huur een sloep voor een prachtige tocht over de Loosdrechtse Plassen. Kijk op: http://bootverhuurdeotter.nl/

Koel:

In de Wastobbe. Vroeger kwamen vrouwen hier de was doen. Dit stuk van ‘de tweede plas’ is vrij ondiep en fijn
om te plonsen en zwemmen. De Tweede Plas ligt ten zuiden van de Loenderveense Plas.

Fietsboot:

Stap op de Fietsboot en vaar mee over de kronkelende Vecht! De Fietsboot is de hop-on-hop-off vaarverbinding
tussen Vreeland en Oud-Zuilen voor fietsers en wandelaars. De fietsboot heeft zes haltes in de oude dorpen van
Nieuwersluis, Loenen, Vreeland,Breukelen, Maarssen en Oud Zuilen. Alle afmeerlocaties zijn dichtbij de fietsknooppunten (knooppunt 2, 25, 4, 84, 46 en 45). Meer info: defietsboot.nl

Activiteiten op het land
Buitenplaatsen ‘s Graveland en Ankeveen

De buitenplaatsen van ´s-Graveland zijn een mooie bestemming voor een ontspannen fietstocht en ook het pittoreske plaatsje Ankeveen – dat zomer en winter bruist van de activiteiten – is prachtig om te bezoeken.

Hilversumsche Golf Club

De Hilversumsche Golf Club ligt middenin het bos- en heidegebied dat zo kenmerkend is voor het Gooi. De
bosbaan is ruim 100 jaar oud en het historische karakter vindt u terug op alle holes. U kunt hier doordeweeks als
dagcontribuant komen golfen.

Paleis Soestdijk

Combineer uw verblijf op Park Gooilanden ook eens met een bezoekje aan Paleis Soestdijk! Slechts 15 minuten
rijden vanaf Park Gooilanden.

Het Nederlands Vestingmuseum Naarden

Het Vestingmuseum in Naarden laat je ervaren hoe de soldaten van het garnizoen eeuwenlang Holland en in het
bijzonder Amsterdam hebben bewaakt tegen vijanden uit het Oosten. In de duistere kazematten, waar vocht langs
de stenen druipt, waar wind door de luistergaten loeit en kanonnen de gracht bestrijken.

Kasteel museum Sypesteyn

Kasteel Sypesteyn ligt in het groene hart van Nederland en is een oase van rust midden in het Vecht en Plassengebied. Met een prachtige tuin (rijksmonument) geschikt voor een heerlijke wandeling en kopje thee op het terras.
Tevens romantische trouwlocatie. Kasteel met fascinerende kunstcollectie en verhaal van 500 jaar familie Van
Sypesteyn. Een must voor liefhebbers van porselein.
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Gebruiksaanwijzingen
Bio Ethanol haard (optioneel)

Aanzetten: Open de deurtjes. Druk de Start/Stop knop 3 seconden in tot u een piepje hoort. De haard gaat
dan vanzelf aan. Het kan dan wel lang duren voor u vlammen ziet, de haard zal een eerst gaan voorgloeien.
U zult dan ook een staafje in de haard zien die rood wordt. Als hij voldoende is voorgegloeid ( ongeveer 5
minuten) zal hij vanzelf vlammen geven. De vlammen kunt u op twee standen zetten, Normaal en Eco ( bij de
Eco stand zal de haard minder hard aan staan en gaat de brandstof dus ook langer mee). Deze kunt u selecteren met de eco-knop. Uitzetten: de Start/Stop knop indukken. Het rode ‘hot’ signaal blijft hij aangeven tot het
apparaat is afgekoeld. U kunt de haard vullen door de jerrycan bij te vullen met bio-ethanol.
Jullie krijgen van ons per verblijf 2 liter bio-ethanol, dat is goed voor ongeveer 2 uur brandplezier. U kunt meer
bio-ethanol bij de receptie kopen.

Oven/Magnetron
Magnetronfuncties
1.
2.
3.
4.
5.

Druk op de aan-/uittoets om de magnetronfunctie in te schakelen. ‘01:00’ knippert in de display en 		
het magnetronfunctie icoon is zichtbaar.
Draai aan de selectieknop om de kookduur in te stellen. De maximale kookduur is afhankelijk van het 		
ingestelde vermogen.
Druk op de vermogen-/gewichttoets om het magnetronvermogen in te instellen.’900’ knippert in de 		
display.
Draai aan de selectieknop om het magnetronvermogen in te stellen (tussen 100 W en 900 W). Druk 		
ter bevestiging nogmaals op de vermogen-/gewichttoets of wacht totdat het vermogen in de display 		
stopt met knipperen. U hoort een geluidssignaal.
Druk op de start-/pauzetoets om het kookproces te starten.Wanneer het kookproces afgerond is 		
hoort u 5 geluidssignalen. De ventilator blijft nog enige tijd draaien en schakelt vanzelf uit.Indien niet 		
op de start-/pauzetoets gedrukt wordt, schakelt de combi-magnetron na 15 minuten automatisch uit.

Ovenfuncties
1.
2.
3.
4.

5.

Druk op de aan-/uittoets om de magnetronfunctie in te schakelen. ‘01:00’ knippert in de display en 		
het magnetronfunctie icoon is zichtbaar.
Draai de functieknop één positie naar rechts. Het ‘heteluchtsymbool’ knippert. Tijd en temperatuur 		
verschijnen in de display en het ovenfunctie icoon is zichtbaar.
Draai de selectieknop naar rechts om een modus te kiezen. Als het symbool stopt met knipperen, 		
is de gekozen modus actief. U kunt één stap terug door de functieknop een positie naar links 			
te draaien.
U kunt nu bij elke modus (indien gewenst) de tijd en/of de temperatuur wijzigen (bij de grill; stand 		
1, 2 of 3, waarbij 3 de hoogste stand is). Hiervoor drukt u op de kloktoets of de temperatuur-/		
automenutoets. De tijd of temperatuur (stand) gaat knipperen. Met de selectieknop stelt u 			
vervolgens de gewenste tijd en/of temperatuur in. Druk ter bevestiging nogmaals op de kloktoets 		
of de temperatuur-/automenutoets.De in te stellen tijd en/of temperatuur is afhankelijk van 			
de gekozen modus.
Druk op de start-/pauzetoets om het kookproces te starten.Wanneer het kookproces afgerond is 		
hoort u 5 geluidssignalen. De ventilator blijft nog enige tijd draaien en schakelt vanzelf uit.Indien niet 		
op de start-/pauzetoets gedrukt wordt, schakelt de combi-magnetron na 15 minuten automatisch uit.
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Sauna

Op de sauna zitten twee draaiknoppen waar u uw voorkeursstanden mee kunt selecteren. Bij de bovenste
gaat er een lampje branden als u er aan draait. De onderste knop zit lager, die ziet u niet meteen. Als de onderste knop op 0 staat, gaat bij de knop boven wel een lampje branden maar dan wordt de sauna niet warm.
Draai nooit de bovenste knop helemaal door tot het klok tekentje, dan zet u hem op de timer en die kan u niet
resetten. U moet dan dus wachten tot de timer is afgelopen.

Wasmachine

https://www.youtube.com/watch?v=834Y_Q-fU00

Thermostaat

De thermostaat zorgt voor een constante temperatuur in de woning. Het meet de actuele warmte en als de
gewenste temperatuur bereikt is schakelt de verwarming weer uit. Het is niet mogelijk de ruimte kouder te
maken met de thermosstaat. Als uw wilt dat uw woning kouder wordt raden wij aan om de schuifdeuren
even open te zetten.

Inductiekookplaat

De inductie kookplaat zal warmte afgeven zodra er een pan op wordt geplaatst.
Overige uitleg van de knoppen vindt u hieronder.

										
A
										
B
										
B1
										
C
										D
										H

Aan-/uittoets
Vermogen / Restwarmte indicatie
Decimale punt
Selectietoets Kookzone
Vermogen toets
Timerweergave
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Jacuzzi (optioneel)
Veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het gebruik van de jacuzzi is geheel op eigen risico.
De Jacuzzi mag met maximaal 4 personen tegelijk gebruikt worden.
Het gebruik van de jacuzzi door kinderen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene.
Het is verboden te duiken/springen in de jacuzzi.
Huisdieren zijn niet toegestaan in de jacuzzi.
Het gebruik van scherpe of metalen voorwerpen in de jacuzzi is ten strengste verboden.
Het is niet toegestaan de jacuzzi te betreden met glaswerk.
Het is niet toegestaan elektrische attributen te gebruiken binnen een straal van 150 cm rond de jacuzzi.
Het is niet toegestaan alcohol, drugs of bepaalde medicijnen te nuttigen in de jacuzzi of onder invloed de
jacuzzi te betreden.
Gebruik de jacuzzi niet bij onweer, dit om elektrische schokken te voorkomen.
Personen met een besmettelijke aandoening mogen de jacuzzi niet gebruiken.
Indien u zwanger bent, raden wij u aan eerst een arts te raadplegen voor u de jacuzzi wilt gebruiken.

Algemeen
•
•
•
•
•
•
•

De jacuzzi is verwarmd met een ingestelde temperatuur van 37 graden Celsius, dit kan niet veranderd
worden.
Check voor gebruik de jacuzzi altijd op beschadigingen en meld dit aan de receptie/beheerder om ongelukken te voorkomen.
Zorg er voor dat het water in de jacuzzi blijft, bij een te laag niveau zal de jacuzzi in storing gaan waardoor
deze niet zal pompen en verwarmen.
Vriendelijk verzoek bij het gebruik van de jacuzzi geen geluidsoverlast voor uw omgeving te veroorzaken.
U wordt verzocht om na gebruik de jacuzzi schoon achter te laten en de cover/deksel dicht te doen en op
slot te doen.
Het gebruik van de jacuzzi is niet toegestaan na 22.00 uur ’s avonds.
Tijdens uw verblijf kan het zijn dat er iemand langs komt om de jacuzzi te controleren en indien nodig te
vullen. Indien deze in gebruik is, wordt de controle op een later tijdstip gedaan.

Schoon
•
•
•
•

De jacuzzi wordt voor elk verblijf volledig schoongemaakt en met nieuw water gevuld.
Het is te allen tijde verplicht om te douchen voor gebruik van de jacuzzi, dit komt de waterkwaliteit ten
goede.
Zorg dat u geen zonnebrand op heeft voor u de jacuzzi in gaat.
Houd het water schoon. Het is niet toegestaan producten aan het badwater toe te voegen.

16

17

