Vakantiebungalow "De Zeester”
Sternhorst 106
9162 SC Ballum (Ameland)
Internet: www.zeester-ameland.nl
Niek Roozen en Hanneke Roorda : 06-15677669
Geachte gasten, omdat wij u en de huurders die na u komen graag een mooie en onvergetelijke
vakantie in bungalow De Zeester wensen, willen wij u op enkele kleine regels wijzen bij de aankomst
en het verlaten van de bungalow:
Regels bij aankomst en enkele nuttige tips:
1. U kunt bij aankomst rechtstreeks naar het huisje rijden: de sleutel zit in de brievenbus naast
het huisje. Bij problemen kunt u contact opnemen met Fam. Elsbeth Metz, Baron
Rengersweg 12, Ballum. Tel.: 0519-554288 of 06-10016394.
2. Datum huuringang (dag van aankomst) 's middags nà 16:00 uur
3. Datum einde huur (dag van vertrek) 's morgens vóór 10:00 uur
4. Er is draadloos internet. Het is een beveiligd netwerk met password: zeesterzeester. U kunt
hier met uw laptop zo op aansluiten.
5. In het huisje ligt in de salontafel een map met boottijden, bustijden en leuke excursies etc.
6. In de ladenkast van het dressoir liggen allerlei gebruiksaanwijzingen van de apparaten die
aanwezig zijn in het huis. Hier ligt ook het zwembadabonnement
7. Als er iets stuk is of het niet doet, graag doorgeven aan ons, dan kunnen we het huisje netjes
houden
8. Aan de sleutelbos zit een zgn TAG: hiermee kunt u de vuilnis in de container aan het begin
van de straat doen: dit werkt alleen met een plastic TAG
9. Bij vertrek: het huisje veegschoon achterlaten. De prullenbakken moeten leeg zijn. De
vaatwasser moet leeggeruimd zijn/geen afwas meer op het aanrecht. De koelkast moet leeg
zijn.
Linnengoed, handdoeken, theedoek en dekbedovertrekken zelf meebrengen.
Linnengoed
U kunt eventueel bedlinnen huren bij: Linnenverhuur "De linnenkast" (www.delinnenkast.nl)
mevr. M.Sinnema , Zuiderlaan 7 Hollum (Ameland) Telefoon 0519-556569.

Bij verlaten:
de sleutels kunt u in de brievenbus doen naast het huisje, zodat de schoonmaakploeg ze hieruit
kan halen voor het schoonmaken van het huisje.

INVENTARISLIJST behorende bij vakantiebungalow "De Zeester",

KAMER:

Eettafel met stoelen. Twee salontafels met bank en stoelen.
Kleuren TV / videorecorder. Radio / cd speler, DvD speler, Internet aansluiting (vrij wifi code:
zeesterzeester), open haard.

KEUKEN:

Koelkast, vriezer, gas-kooktoestel,
vaatwasmachine.
Gebruikelijke keukeninventaris

combi

ovenmagnetron,

waterkoker,

koffiezetapparaat,

HAL: Kapstok, stofzuiger, schoonmaakmiddelen.
WASRUIMTE: Wasmachine en wasdroger.
BADKAMER: Sauna, bad, douchecabine, wastafel, toilet.
TOILET: tweede toilet.
GROTE SLAAPKAMER (1):
Eén 2-persoons ledikant, twee 1-persoons matrassen, 2 moltons, 2 kussens, twee 1-persoons
dekbedden, hang-legkast, vier kussens van tuinstoelen. Wastafel met warm- en koud water.
KLEINE SLAAPKAMER (2):
Eén 1-persoons boxspringbed, 1 kussen, één 1-persoons dekbed, hang-legkast. Kinderbedje met
matras, molton en dekbed, kinderstoel en box.
SLAAPKAMER (3):
twee 1-persoons boxspringbedden, twee kussens, twee 1-persoons dekbedden, hang-legkast,
wastafel met warm- en koud water.
SLAAPKAMER (4):
Twee 1-persoons boxspringbedden, 2 kussens, twee 1-persoons dekbedden, hang-legkast en stoel.
Wastafel met warm- en koud water.
BERGING:
Tuinmeubilair, grote huishoudtrap.
4 fietsen (3 damesfietsen en 1 herenfiets)
ALGEMEEN:
Het gehele huis is voorzien van centrale verwarming en dubbele beglazing. Aansluiting op centrale
antenne.
Buiten zijn wasdrooglijnen. ’s-Zomers gratis gebruik van zwembad "De Schalken" in het bungalowpark
Roosduinen. Het zwemabonnement ligt in de lade van de kast in de kamer.
Het zwembad is geopend van ca. 15 mei tot ca. 15 september.

In deze bungalow is roken niet toegestaan

