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Beste Bezoekers,
Welkom in La Chaumine.
Gelieve hierbij wat praktische informatie en ons huisreglement te willen vinden:
1) Huisdieren: Huisdieren zijn NIET toegelaten in La Chaumine, ook niet in de veranda
of de kelder. We rekenen op uw begrip.
2) Vuilnis: Gelieve alle restafval in grijze zakken van de gemeente (opschrift “EREZEE”)
te willen deponeren. Wil deze zakken in de houten bak langs de straat deponeren
voor vertrek. De vuilkar komt dinsdag langs. Als er geen vuilniszakken meer zijn, kan
u deze kopen in de SPAR of de krantenwinkel op de hoek. Wij vergoeden u voor deze
aankoop. Glas en glazen flessen moeten apart gehouden worden en naar de glasbak
gebracht worden. Deze staan in de Rue des Chasseurs Ardennais (tussen Erezee kerk
en de brandweerkazerne), aan de ingang van het kerkhof.
3) Electriciteit: De elektriciteit staat normaliter aan, doch kan uitgeschakeld zijn voor
uw aankomst door een stroompanne in het net of tijdens uw verblijf indien teveel
toestellen tegelijkertijd worden ingeschakeld. Er zijn twee borden met schakelaars:
één aan de voordeur, en één in de kelder ter hoogte van de ijskast+diepvries.
4) Kachels en open haard. De houtkachel in de eetplaats is niet meer geschikt om te
verwarmen. De houtkachel in de speelruimte wel. U mag enkel krantenpapier
gebruiken om de open haard en de kachels aan te maken. Geen ontvlambare
vloeibare producten zoals brandalcohol. Bij voorkeur de kachels en haard niet meer
aanmaken tijdens de dag van uw vertrek. Indien nodig bij vertrek de haard of kachels
doven met water. Er ligt een houtvoorraad naast de kelderdeur.
5) Luiken: Gelieve alle vensterluiken te sluiten bij vertrek (behalve de grote luiken
voor de vensters tussen de eetruimte en veranda).
6) Centrale Verwarming: Die werkt op mazout voor de verwarming en het warm
water. De ketel staat in de achterste kelder, normaliter “AAN”. Mocht deze toch
uitgeschakeld zijn, kan u deze terug opzetten door de 2 gele knoppen bovenaan op
de ketel op “EIN” te zetten. In de eetkamer hangt een thermostaat. De klokfunctie
werkt echter niet, en moet dus ‘s morgens en ‘s avonds manueel bediend worden. Als
u in de wintermaanden gebruik wilt maken van de speelschuur en bovenliggende
slaapkamer, moet u de thermostatische kranen van de radiatoren daar volledig op 5
opendraaien.
7) Hoofdwaterkraan. Deze bevindt zich onderin de hoekkast in de voorste eetplaats.
In de wintermaanden zou deze uitgeschakeld moeten zijn, en moet u deze ook bij
vertrek terug sluiten. Vervolgens kunt u de waterdruk aflaten door een kraan in de
keuken eventjes te openen.
8) Kelder. IJskast – diepvries – wasmachine: In de kelder staat een extra ijskast,
diepvries en wasmachine. Bij vertrek de toestellen terug uitschakelen, stopcontacten
uittrekken, deuren open zetten en voor de wasmachine ook de waterkraan sluiten.
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9) Buitenverlichting: De buitenverlichting aan de voorgevel kan bediend worden met
de schakelaar in de eetplaats tegen de voorgevel. De buitenverlichting aan de
achtergevel kan bediend worden via de onderste schakelaar in de veranda.
10) Tuinslag. In de kelder staat een tuinslang. Gelieve de toevoerkraan bij vertrek altijd
te sluiten.
11) Tuinmeubelen. In de kelder rechts achteraan vindt u tuinmeubelen. De stoffen
kussens voor de stoelen vindt u in de veranda. De plastieken tafels van de veranda
mogen eveneens buiten gezet worden. Geen houten meubelen buiten gebruiken en
ook de kussens niet in het gras leggen.
12) Bij vertrek:
a) Alle tuinmeubelen terug in de kelder geplaatst ?
b) Kelderkranen tuinslang en wasmachine gesloten?
c) Ijskast, diepvries en wasmachine in de kelder terug uitgeschakeld + Deuren
ijskast+Diepvries open laten staan ?
d) Afwas gebeurd en afwasmachine gedraaid ?
e) Alle elektrische apparaten (behalve frigo) in de keuken uitgeschakeld ?
f) Geen bederfbare etenswaren achtergelaten ? Noch in de frigo ? Koffiefilters uit de
koffiemachines gehaald ?
g) Thermostaat van de CV naar 5 à 10°C verlaagd ?
h) In de winter – hoofdwaterkraan afgesloten en waterdruk afgelaten ?
i) Alle verlichting binnen & buiten gedoofd ?
j) Alle ramen gesloten, zeker de wentelramen in badkamers en slaapkamer ?
k) Luiken gesloten ?
l) Vuilnisbakken staan buiten in de houten bak, glas weggebracht naar de glasbak ?
m) Niets vergeten ?
n) Genoten van uw verblijf ?
Indien nog vragen ?
Ook voor de sleutel of wegbeschrijving,
Bel
Joris 0478/ 88 66 53
Of
Marijke 0468/133 100
Of email
jorisenmarijke@gmail.com
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