
  CHECKLIST GROEPSACCOMMODATIE DEN OSSE 

1. Bij aankomst heeft u 2 sleutels 
ontvangen. De gehoekte sleutel is de 
sleutel van de hoofdingang. De 2e 
sleutel (gemerkt met een ‘PO’) is van 
het toegangshek aan de voorkant van 
het terrein. Met deze sleutel heeft u 
tijdens uw verblijf ook buiten 
openingstijden van de receptie toegang 
tot het terrein. Mocht het hek door ons 
zijn gesloten, dan dient u er 
vanzelfsprekend voor te zorgen dat u 
het na het openen ook weer sluit. Wij 
houden graag ongewenste bezoekers 
buiten het terrein en de accommodatie. 

 
2. Bij binnenkomst van de accommodatie 

ziet u aan de linkerkant aan de muur de 
huisregels. Deze heeft u ook ontvangen 
met het huurcontract. Deze regels 
zorgen voor een prettig verblijf in de 
accommodatie voor u en de gasten na 
u. 

 
3. In iedere slaapkamer bevindt zich een 

radiator. Het is van belang dat u de 
deur van de kamer naar de gang zoveel 
mogelijk gesloten houdt. In de gang zijn 
namelijk geen radiatoren. Als u de 
deuren gesloten houdt, kunt u zowel de 
slaapkamers als de recreatiezaal goed 
verwarmen. 

 
4. De ventilatoren van de badkamers 

moeten altijd ingeschakeld zijn om 
ervoor te zorgen dat deze goed droogt 
en u verse lucht in de badkamers krijgt. 
De schakelaars bevinden zich in de 
proviandruimte. 

 
5. In de invalidenbadkamer bevindt zich 

een alarmkoord. Hiermee kan in geval 
van ‘nood’ het alarm in werking worden 
gesteld. Door het indrukken van de 
groene knoppen op twee plaatsen (in de 
badkamer boven in de hoek en in de 
eetzaal in de meterkast) kan het alarm 
worden uitgeschakeld. 

 
6. De afwasmachine dient u enige tijd voor 

gebruik aan te zetten in verband met 
het opwarmen van de machine. De 
machine neemt zelf was- en 
spoelmiddel. De machine droogt niet!  

7. Het aansteken van het gas, de frituur 
en de bakplaat kan alleen als de 
afzuiginstallatie is ingeschakeld, dit om 
uw eigen veiligheid te waarborgen. Door 
het blijvend indrukken van de 
betreffende knop en het tegelijkertijd 
indrukken van de ontstekingsknop zal 
de gaspit aangaan. Laat vervolgens de 
knop langzaam los. 

 
8. Filterzakjes voor het koffiezetapparaat 

kunt u tegen betaling van € 2,50 per 
stapeltje afhalen aan de receptie. 
Vergeet u vooral niet het betreffende 
warmhoudplaatje in te schakelen van 
het apparaat om de koffie warm te 
houden? 

 
9. De au-bain-marie bakken dient u zover 

met water te vullen dat de bakken net 
niet gaan drijven. 

 
10.In de eetzaal bevinden zich onder de 

trap de schakelaars en de dimmers voor 
de hangende lampen aan het plafond. 
De schakelaars van de wandlampjes 
bevinden zich op de lampjes zelf. 

 
11.De achterste en rechterdeur zijn 

nooddeuren. Deze zijn van binnen uit te 
allen tijde te openen. Vanaf buiten is 
het onmogelijk om deze deuren zonder 
sleutel te openen. Zorgt u ervoor dat de 
doorgang van deze deuren altijd vrij is. 
De andere deuren dient u wel zelf af te 
sluiten. 

 
12.De buitenbarbecue is alleen om te 

barbecueën, een vuur maken is 
verboden.  

 
13.Niets dat in de accommodatie staat of 

tot de inventaris behoort, mag buiten 
worden gezet. 

 
 

ZEELAND VAKANTIEWONINGEN 
WENST U HEEL VEEL PLEZIER  

TIJDENS UW VERBLIJF! 
 


