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Gebruiksaanwijzingen
Gebruik van de woning

Voor het gebruik van de woning hebben wij een paar richtlijnen opgesteld.
- De spullen in de kasten in de bad-, slaapkamers, de privé koelkast en de privékast zijn niet voor
algemeen gebruik.
- Gelieve in de woning niet te roken.
- Als men de woning verlaat, ook bij een korte afwezigheid, het zonnescherm indraaien. Het kan op
Texel hard en onverwacht gaan stormen met mogelijk vervelende schade tot gevolg.
- Er is voldoende warmwater-capaciteit om tegelijkertijd zowel boven als beneden te douchen.
- Bij het aansteken van het gasfornuis de knop na het ontvlammen nog 5 seconden ingedrukt houden.
- De vaatwasmachine piept als hij klaar is. Gelieve deze dan niet gelijk te openen, maar eerst een
half uur met de deur dicht laten afkoelen.
- Het gewone koffiezetapparaat staat standaard in het kastje onder de gootsteen.
- Bij het weggooien van de lege cupjes graag niet het opvangbakje weggooien.
- We hebben veel last van mieren en die houden erg van zoet. Dus graag geen restjes in open
potten/pakken laten staan. En als je geknoeid hebt, graag goed opruimen. Anders heb je zo een
kolonie binnen.
- Indien je een sleutel van het schuurtje hebt gekregen mag je de fietsen (behalve de oranje
mountainbike) en de bolderkar gebruiken. Voor de overige spullen eerst even overleg. Graag de
fietsen en bolderkar niet onbeheerd laten staan. Met de fietsen niet het strand op gaan.
- Huisdieren zijn toegestaan, maar liever niet in de slaapkamers en zeker niet op of in bed.
- De planten in de tuin mogen in het voorjaar en zomer water gegeven worden, hiervoor is een
tuinslang met haspel in het schuurtje aanwezig.
- De tuintafel is van onbewerkt hout, graag hier ook onderzetters gebruiken.
- De afstandsbedieningen voor de rolluiken van de slaapkamers boven hangen naast de
lichtschakelaars. Open en dicht is vrij duidelijk. De My knop heeft een dubbele functie. Als de
rolluiken bewegen stoppen ze. En als die niet bewegen gaat hij naar de ventilatiestand.
- De ramen boven hebben veel last van inregenen, hierom bij open ramen als er mogelijke regen
wordt verwacht de rolluiken op de ventilatiestand of sluiten.
- In de Landal-map zit van de meeste apparatuur een gebruiksaanwijzing en ook algemene informatie
over Texel. Ook op Texel Wiki kan je meer informatie over het mooie eiland vinden.

Badkamer boven
-

De badkamer boven mag door huurders gebruikt worden.
Na het douchen graag de deur een tijdje open laten staan, anders gaat het vocht slecht weg.
Er hangt een elektrische radiator.
 Het verzetten van de standen doe je door, als er Stb in het scherm staat of als het scherm uit is,
op de rode knop te drukken. Daarna een aantal maal op de groene te drukken totdat de juiste
stand is bereikt.
 Als de badkamer niet wordt gebruikt de radiator op nachtstand (maan/17.0) zetten.
 Mocht je te koud vinden, mag het ook de comfort stand (zonnetje/20.0) zijn. Maar doe dan wel
de deur dicht, want de radiator kan niet de hele bovenverdieping verwarmen.
 Een kwartiertje voor je gaat douchen de radiator op de 2hr (staat boven de tijd) stand zetten.
Het wordt dan lekker warm in de badkamer en trekt het vocht beter weg.
 Graag andere instellingen ongemoeid laten.

TV / DVD / Internet
-

Onder de TV ligt een stekkerdoos, indien nodig, kan met de oranje knop worden aangezet.
In de woonkamer staat een Sony Bravia 40” TV met Chromecast. Bij het starten van de Chromecast
schakelt de TV automatisch over.
Het geluid van de Philips Radio gaat over de soundbar. Dus voor het luisteren naar de radio moet de
soundbar worden aangezet en op de ingang AUX worden gezet.
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Bij de TV beneden is de keuze om het geluid door de soundbar af te spelen. Je kan dit aanpassen bij
Opties/Luidsprekers. Je kan de soundbar ook gebruiken om muziek via bluetooth af te spelen.
Op de Sony Bravia en LG zitten apps voor o.a. Netflix, Prime video en Videoland. Hier kan je met je
eigen account op kijken. Vergeet niet bij vertrek je account er weer uit te halen.
In de grote slaapkamer boven hangt een 32” LG TV met Chromekast en kabelaansluiting.
In de kleine slaapkamer boven hangt een Sharp 32” TV met Chromecast, zonder kabelaansluiting.
De harddisk recorder mag gebruikt worden om op te nemen. Geen oude opnames van anderen
verwijderen. Als je een leuke film hebt opgenomen mag je die ook laten staan. Als je wilt zien wat er
op de harddisk staat om af te kijken, dan druk je op de afstandsbediening op “Title list”. De TV heeft
een HDMI-poort te weinig. Voor gebruik moet de losse HDMI-kabel achter de TV in de poort van de
Chromecast worden gestopt. Graag na gebruik de kabel van de Chromecast weer terug plaatsen.
De naam van het WiFi-netwerk is S084, het wachtwoord is in de woning aanwezig.

Verlaten van de woning
Bij
-

-

het verlaten van de woning graag aandacht voor de volgende zaken.
Thermostaat van de verwarming op 13º Celsius.
De plintradiator onder de gootsteen op de winterstand (rode bolletje) en lage stand (rode -) zetten.
Als de radiator in de badkamer boven is gebruikt deze op de anti-vorst-stand zetten. Dit doe je
éénmaal op de rode knop te drukken, daarna een aantal maal op de groene totdat het vorst-symbool
en 7.0 in beeld is. Mocht dit niet lukken dan graag de stekker uit het stopcontact halen.
In de wintermaanden alle radiatoren in het huis openen.
Koelkast, vuilnisbakken, wasmachine, droger en vaatwasmachine moeten leeg zijn. De open haard
moet schoon zijn.
Bedden moeten afgehaald zijn. Gehuurd beddengoed dient terug naar de receptie gebracht te
worden, omdat de woning niet door het park schoongemaakt wordt.
Ventilator van de badkamer beneden terug naar stand 1.
Alle gordijnen, ramen en buitendeuren sluiten. Uitzondering zijn de samen boven, die mogen in de
maanden mei t/m september op kiepen worden gezet met de rolluiken op de ventilatiestand.

Receptie & defecten

Bij de receptie kunnen allerlei vragen over het eiland en/of het park worden gesteld. Hoewel wij niet via
Landal verhuren, houden wij ons wel aan de afspraken binnen het park. Bij de receptie kan ook gebruik
worden gemaakt van de nodige diensten, zoals onder andere verkoop Nespresso, broodjes, kranten en
green fees, kortingsbonnen voor Calluna en een bon voor gratis dessert bij Sjans.
In geval van een defect dit in ieder geval aan ons melden. Een aantal defecten kan door de parkleiding
verholpen worden. Mocht het spoedeisend zijn kan hiervoor met de receptie contact opgenomen
worden. Storingen aan radio, TV en/of internet graag rechtstreeks aan Kabeltex melden. Het telefoonnummer staat op het kaartje met de WiFi code.
Mocht er iets in deze handleiding niet duidelijk zijn, laat het dan weten, dan passen wij dat aan. Wij
vinden het erg leuk als je in het gastenboek schrijft, deze staat in de kast. Je kan ook op onze Facebook
pagina een bericht achter laten. De laatste versie van dit document kan je vinden op: patrouilleoost.nl.
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