Texelchalet Baks, Camping Loodsmansduin Spreeuw nr 75, Rommelpot 19 1797RN Den
Hoorn Texel NL
Enkele tips en (vriendelijk bedoelde) verzoeken !
Let op!
een inrijpas krijgt u bij het inchecken aan de receptie van Loodsmansduin; (inchecken vanaf
15.00uur, uitchecken uiterlijk 10.00uur).
De beide buitendeuren van het chalet hebben ingebouwde dievenklauwen: daarom bij het
sluiten eerst de klink omhoog , dan sleutel draaien! Bij het ontsluiten hoeft dit niet.
Parkeren op de P-plaats , voor het vervoer van uw bagage staan op het parkeerterrein wagentjes
beschikbaar. Het is eventueel mogelijk met de auto de klinkerweg op te rijden tot aan het
voetpaadje naar het chalet, maar beperkt u dit zoveel mogelijk, men wil de camping autoluw
houden. Het inrijden van het duin tot aan het chalet is uitdrukkelijk niet toegestaan.
Verder:
het chalet heeft eigen aansluiting WIFI: inlogadres: S075;
wilt u de douchewand na het douchen schoonmaken met de trekker?
het baddeurtje kan open door aan de binnenkant het knopje in te drukken, vast te houden en
tegelijk de schuif naar links te bewegen;
de stofzuiger heeft een uitneembaar stofreservoir ;
bij breken van serviesgoed, graag melden met een briefje en een vrijwillige bijdrage in de
spaarpot;
advies: bij warm weer gordijnen sluiten en ook bij vertrek;
denkt u bij het eventueel roken buiten aan het hooi rondom het chalet: brandgevaar, er is een
asbak binnen!
geen wasverzachter gebruiken in de wasmachine , de sensor van de droger kan daar niet tegen;
in het keuken kastje boven de oven bevindt zich een bont plastic kleed voor beide tafels als de
kinderen willen tekenen of knutselen, verder ook een vinyl tafelkleed en eventueel placemats;
eettafel kan worden verlengd!
barbecuen en ander open vuur is op de camping verboden; er staat een luxe electrische
barbecue (Weber Q 1400) voor u in de berging; leest u vooral wel de gebruiksaanwijzing!
De horretjes van de slaapkamers worden omhooggeschoven door de rails van onderen schuin
aan te klikken;
voor het bovenste stapelbed is een bedrekje aanwezig als valbescherming; openklappen en het
onderste gedeelte onder de matras schuiven
wij adviseren u zelf een keukenset (keuken-, vaat,- en theedoek) mee te nemen;
Voor problemen of vragen kunt u ons mailen, een appje sturen of bellen op 0651385962;
In de klapper onderin de tv-kast bevinden zich diverse gebruiksaanwijzingen van apparatuur:
Combimagnetron
Gaskookplaat
Afwasautomaat
Broodrooster
Thermostaat
Stickmixer
Stofzuiger
Droogautomaat
Wasmachine
Barbecue Weber Q1400
Brandblusser
Wilt u bij vertrek denken aan het volgende:
de luchtroosters sluiten; het rooster van de badkamer sluit aan de buitenkant!
de stekkers uit koffieapparaat en broodrooster;
klapstoelen in de berging plaatsen;
tafel klemzetten in de hoek van het terras(ivm storm!)
ramen sluiten;
thermostaat van CV op 10gr C;
koelkast op de stand nul;
een rolletje closetpapier achterlaten voor uw opvolger(s)?
beddegoed in kussensloop en binnen bij de voordeur achterlaten; de molton onderleggers en de
onderslopen blijven op de bedden;
Vaatwasser legen en vuilnis verwijderen;
en... chalet bezemschoon achterlaten.
Wij wensen u een heel prettig verblijf!
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