
Welkom in … 

 
 
Fijn dat u ervoor gekozen heeft uw vankantie bij ons door te brengen ! 
Graag geven wij u volgende richtlijnen : 
 
 
 
° er is parking voorzien in het onderste gedeelte van de tuin. Gelieve 
de wagen niet voor de woning te laten staan. 
 
° langs de inkomdeur van het appartement staat een dubbele 
schakelaar: 
 Op de eerste schakelaar ( deurkant ) moet het lampje branden 
om de andere schakelaars in de woning te kunnen bedienen. 
 De tweede schakelaar bedient alle lichten en stopcontacten. Ook 
hier moet het lichtje branden ! ( 3 seconden inhouden = alles uit ! 
Lichten en stopcontacten ! Deze schakelaar best niet gebruiken tijdens 
het verblijf. ) 
 
° thermostaten : 

 druk 2x op de middenste toets aan de rechter kant 
 met de pijltjes kan je een keuze maken :  

dag = 21° 
nacht = 16° 
eco = 18° 

 ° wanneer er een raam langer dan 10 minuten open staat in de 
ruimte, gaat de thermostaat automatisch naar de eco-stand. 
 
° in de badkamer staat boven de knop van de thermostaat een knop 
voor het inschakelen van de handdoekdroger. Als je deze bedient , 
gaat het lampje branden en verwarmt de handdoekdroger voor 1 uur. 
 
° de inventaris werd gecontroleerd door de schoonmaakploeg en wordt 
ook na jullie vertrek opnieuw gecontroleerd.  
Gelieve onregelmatigheden onmiddellijk te melden. 
Raf : +32 484 233 801 
Ann : +32 495 694 620 



° afwasmachine : gelieve enkel all-in-one tabs te gebruiken ! Daarom 
ook altijd de toets 7 / multitabtoets activeren. 
 

 
 
Duur van de verschillende programma’s : 

 1 AUTO 45° - 70° 90 – 160 min. 
 2 70°     140 – 160 min. 
 3 60°    30 min. 
 4 ECO 50°   165 – 175 min. 
 5 glas 45°   70 – 80 min. 
 6 spoelen   14 min. 

 
° afval sorteren :  

in de garage zijn bakken voorzien met aanduiding van : 
 wit glas 
 gekleurd glas 
 papier en karton 
 blik en tetrabrik. 
Er staat een ton met blauwe zak voor ALLE plastiek 

verpakkingsmaterialen. 
Ander afval mag - in plastiek zakjes - in de zwarte rest-

containertjes. 
 



° skischoendroger :  
 schoenen op het rek plaatsen met de punten naar BOVEN 
 Droger start ’s avonds en ’s morgens automatisch  

 
° garagepoort : 

 sluit automatisch 40 seconde na doorlopen van de fotocel 
 in de garage staat een EXIT-knop om de poort terug te 

openen 
 indien de poort niet sluit na 40 seconde na het verlaten van de 

garage, gelieve dan opnieuw op de EXIT-knop te drukken. 
 
° de TV is voorzien van TV- Vlaanderen. ( zie nota met posten bij de 
TV ) 
 
° in elke slaapkamer is een kluisje voorzien met bijhorende 
handleiding. Let erop de kluis bij vertrek open te laten staan ! 
 
° er is WIFI beschikbaar : Code is ter plaatse ter beschikking 
    
 
 
° Bij het verlaten van het appartement : 

 beddengoed op de bedden laten  
 handdoeken en badmatten in één badkamer verzamelen 
 Thermostaten worden van op afstand geregeld 
 Ramen sluiten 
 Afval in voorziene bakken sorteren 
 Afwasmachine leegmaken en alles proper in de kasten 

plaatsen 
 Frigo / diepvries leegmaken en reinigen 
 Kluisjes leegmaken en open laten 
 Appartement borstelschoon achterlaten 

 
 
 
 
 
Wij wensen jullie een fijne tijd in Untergarten2 ! 
Raf, Ann, Bieke en Jef. 


