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Welkom in de Ardennen!
In dit document vindt u een aantal instructies en tips om een verblijf in het vakantiehuis Le
Verger zo prettig mogelijk te maken. Voor een juist gebruik van de woning wordt u vriendelijk
verzocht de aanwijzingen zorgvuldig op te volgen.
Heeft u ter plaatste een dringende vraag of een probleem dan kunt u de eigenaar altijd bereiken
op GSM +31 6 1070 6442 of e-mail infohuisje@gmx.com.
Een prettig vakantie gewenst!
Arian Simmelink

Leeswijzer:

!
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1. Algemene spelregels
•

Huisdieren zijn niet toegestaan in de woning tenzij anders vermeldt in het huurcontract.

•

Roken is niet toegestaan in de woning tenzij anders vermeldt in het huurcontract.

•

Auto’s en andere voertuigen a.u.b. enkel op de parkeerplaats zetten. Op het grasveld geen
materialen of stenen achterlaten i.v.m. maaimachines.

•

Deponeer het afval in de daartoe bestemde zakken, composthoop of zwarte tonnen. Beslist
geen GFT, Karton, blik, PET flessen of glaswerk in de gemeentezakken!

•

Bij schade aan het huis of de inventaris altijd een melding doen aan de eigenaar. Betreft het
aanzienlijke schade waardoor roerend of onroerend goed niet meer normaal functioneert dan
direct melden bij constatering. In andere gevallen de schade na afloop van de huurperiode
binnen 3 dagen melden.

•

Brandt er per abuis nog een lamp of staat de kachel nog aan na het verlaten van de woning
laat het dan weten aan de eigenaar.

•

Ga a.u.b. netjes om met het eigendom van een ander en breng alles weer terug in de
oorspronkelijke staat.

2. Toegang tot het huis
Voor de toegang tot de woning is een sleutelkluis buiten op de muur bevestigd. De code van de
kluis heeft u van de eigenaar ontvangen bij het aangaan van de huurovereenkomst. Komt u in
het donker aan heb dan een zaklamp bij de hand om alles goed te zien.
De kluis is een klein metalen kastje met drukknoppen dat om de hoek naast de grote garagedeur
onder het terrasgedeelte te vinden is. Om de kluis te openen toetst u de CODE in en draait u de
knop naar RECHTS. Het frontpaneel kan dan worden weggenomen en de sleutel van de voordeur
is beschikbaar. Om de kluis te sluiten plaatst u het paneel weer terug, toetst u de letter "B" in en
draait u de knop naar LINKS. De kluis is vergrendeld.

!

Met de voordeursleutel kunt u het huis in. In de keuken vindt u aan het rekje een complete set
huissleutels voor alle deuren. Plaats aan het einde van het verblijf de huissleutels graag weer
terug aan het rekje en verlaat het huis door de voordeur. De voordeursleutel weer terugplaatsen
in de kluis.

3. Bij aankomst
3.1. De aankomsttijd
U wordt vriendelijk verzocht de afgesproken aankomsttijd na te leven. Kom a.u.b. niet eerder. De
schoonmaak(st)er of anderen hebben de tijd nodig en de planningen worden daar op afgestemd.
Eventuele controles op naleving van de aankomsttijd kunnen plaatsvinden. Alvast dank voor uw
begrip.
3.2. Een goede start
Bij aankomst in de vakantiewoning worden de volgende suggesties gegeven om een goede start
te maken van uw verblijf:

!

Nr.
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1

Zet middels de thermostaat het verwarmingssysteem AAN en stel de gewenste
temperatuur in. Zie voor gebruikersinstructies sectie 4.1 in dit document.

2

In de winter als het koud is de houtkachel bijstoken voor extra warmte in de eerste uren.
Zie voor gebruikersinstructies sectie 4.2 in dit document.

3

Zet de koelkast aan. Stand 4 komt overeen met ca. 5 graden. Zet de vriezer aan indien
gewenst. Bedien daarvoor het kleine knopje bovenaan de koelkast. Stand 2 – 3 wordt
geadviseerd aangezien diepvriezen voor langere periodes niet van toepassing zal zijn.

4

Controleer of u weet waar u informatie kunt vinden bij noodgevallen. Zie daarvoor bijlage
I in dit document. In het huis is dit document aanwezig in de rode map die normaliter in
de linkerlade van de dressoirkast in de woonkamer ligt.

4. Het Huis
4.1. Centrale Verwarming
De woning heeft een hoogrendement condensatieketel met radiatoren in alle kamers. De
thermostaat hangt in de woonkamer. Hierna volgt een korte instructie over de bediening van de
thermostaat.

!

Gebruikersinstructie CV thermostaat:
De TADO Thermostaat is een smart thermostaat die op afstand bestuurd kan worden
door de eigenaar. Vriendelijk verzoek om de bedrading, router of bridge en de
warmwaterfunctie niet te veranderen. Als het niet lukt om de gewenste
kamertemperatuur in te stellen bel dan de eigenaar op 0031 6 1070 6442 voor hulp.
Druk één keer op de knop en de huidige kamertemperatuur zal kort getoond worden, gevolgd
door de doeltemperatuur met de huidige modus. De modus is automatische temperatuurregeling
als je een huisje ziet en handmatig als je een handje ziet.
De doeltemperatuur veranderen zorgt ervoor dat de handmatige modus geactiveerd wordt, zoals
aangegeven door het handsymbool. Je kunt de handmatige bediening beëindigen door de
doeltemperatuur te veranderen naar de temperatuur die ingesteld staat in het slimme schema,
zoals aangegeven door het thuissymbool.
De temperatuur instellen gaat heel eenvoudig door de pijl naar boven of naar onderen in te
drukken. Houd je de pijl vast dan wijzigt de temperatuur vanzelf. Met dit menu om de
temperatuur te veranderen kun je nu ook erg makkelijk de verwarming uitschakelen. Druk
simpelweg op de pijl die naar beneden wijst totdat je OFF ziet op de display.
Vriendelijk verzoek om bij vertrek het verwarmingssysteem uit te schakelen, de status OFF
verschijnt dan in het display (vorstbescherming actief).
4.2. De houtkachel
De speksteenkachel heeft een hoog rendement en het kan goed warm worden in de woonkamer
als er volop gestookt wordt. Nadat u de kachel op gang heeft gebracht kunt u beter één stuk
hout tegelijk branden. Voeg het toe zodra het andere hout bijna is opgebrand.

!

Bij het aanmaken van het vuur, en als de kachel nog niet goed heet is, moet u niet tegelijk de
afzuigkap in de keuken aanzetten. De zuigende werking zorgt er voor dat de rook de woonkamer
binnenkomt! Zet eventueel tijdens de eerste 5 minuten een raampje op een kier.
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Een voorraad droog brandhout is aanwezig in de hal van de kelder. Neem daar een aantal
blokken van naar gebruik. Raakt de voorraad op vul deze dan aan met het hout van de
houtstapel onder het terras. Het gebruik van het hout is inbegrepen bij de huurprijs.
Tip 1
Onbekend met het aanmaken van de openhaard? Doe een paar grote krantenproppen in
de openhaard, leg er een aanmaakblokje tussen en leg wat stukjes sprokkelhout op de
proppen. Tot slot een stuk brandhout, liefst niet te groot. Zet beide schuiven van de
kachel maximaal open. Steek de kranten aan. Brandt het vuur eenmaal goed dan de
onderste schuif circa ⅕ open zetten en de bovenste schuif circa ⅓ open zetten.
Tip 2
In de winter kan het koud zijn bij binnekomst in het huis. Een moderne condensatieketel
is economisch en milieuvriendelijk en warmt geleidelijk het huis op. Om het huis sneller
warm te krijgen kunt u de houtkachel in de eerste paar uur goed opstoken (e.g. twee
blokken tegelijk) en de deur van de keuken naar hal openzetten zodat de warmte door
het huis gaat.
Tip 3
In de winter als de houtkachel aan staat kan het lekker warm worden in de woonkamer
maar in de slaapkamers is het dan koel. De thermostaat in de woonkamer reageert niet
meer. Om de slaapkamers warm te krijgen draait u de radiatorkranen in de woonkamer
en keuken helemaal dicht en stelt u de thermostaat tijdelijk in op een temperatuur boven
de huidige kamertemperatuur. Bijvoorbeeld op 25 graden terwijl het 23 graden in de
woonkamer is vanwege de houtkachel.
4.3. Afvalwater en hemelwater
Uit milieuoogpunt heeft het huis een eigen IBA station (Individuele Behandeling Afvalwater); een
mini waterzuiveringssysteem onder de grond. Om het uur gaat in de garage een
beluchtingspomp een half uur aan om het biologische reactorvat in kamer 2 van het IBA station
van zuurstof te voorzien.

!

Gebruik geen of zeer beperkt chemische reinigingsmiddelen in de wasbakken en toiletten die de
biologische werking in de tanks verstoren. Toiletblokjes in de WC pot ophangen is ook niet
verstandig en vormen een continue verstoring. Eenmalig kort reinigen van wasbakken en
toiletten met een schoonmaakmiddel is OK.

!

Het hemelwater wordt opgevangen in een ondergronds bassin van 5200 L. De toiletten en het
buitenkraantje worden voorzien van dit hemelwater. Drink nooit het hemelwater uit het
buitenkraantje!

!

4.4. Afval
In de (bij)keuken staan twee vuilnisemmers: één voor het restafval en één voor het GFT afval.
Gebruik een pedaalemmerzak in de vuilnisemmer voor het restafval. Bij de GFT emmer is dat
niet nodig. Bij een volle GFT emmer graag het afval op de composthoop in de tuin storten.
Uitsluitend Groente, Fruit en Tuinafval op de composthoop gooien. A.u.b. geen afbreekbare
luiers, doekjes of iets anders!
Pedaalemmerzakken zijn te vinden in de keukenla op de hoek van het aanrecht. Daar liggen ook
speciale grijze zakken met het gemeente-label “Hotton”. Volle pedaalemmerzakjes in de
speciale vuilniszak doen en als deze helemaal vol met meerdere afvalzakken dan de zak
dichtdoen en in de houten afvalbox aan de straat zetten. De afvalbox weer goed sluiten zodat
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wild en andere gedierte er niet bij kan! Op maandagochtend wordt het huisvuil opgehaald door
de gemeente.
Mochten de speciale grijze zakken van de gemeente “Hotton” onverhoopt op zijn dan kan men
deze aanschaffen in de lokale supermarkten (o.a. bij de Carrefour (GB) in Hotton). In de regel zal
dit niet nodig zijn omdat er een voorraad zakken beschikbaar wordt gesteld.
In de schuur staan verder 3 zwarte tonnen voor PET flessen (zonder statiegeld), blikjes en
glaswerk. Ook is er een doos voor papier en karton. Verder is er een emmer waarin alle doppen
van de PET flessen gedaan worden. Graag het afval gescheiden en in de betreffende tonnen of
bak deponeren. Geen ander plastic bij de PET flessen doen a.u.b. Mochten de tonnen onverhoopt
volzitten dan graag de overtollige flessen en blikken naar het containerpark brengen in Hotton.
Normaliter zal dit niet nodig zijn. Het adres van het “parc à conteneurs” is Route de Barvaux, 28
in Hotton. Vanaf de brug rechtdoor door Hotton, het dorp uitrijden en dan linksaf slaan vlak voor
de bosrand.

!

4.5. Afvoerputje
Het kan gebeuren dat het afvoerputje in de bijkeuken of de schuur droog staat. Dit kan mogelijk
tot stankoverlast leiden. Dit kan eenvoudig verholpen worden door wat water in het putje te
laten lopen zodat de sifon weer gevuld is. Vergeet ook niet de sifon van de afvoerslang van de
wasmachine te vullen.
4.6. GSM ontvangst
De vakantiewoning ligt in een landelijk gebied waar de dekkingsgraad van GSM masten matig is.
Met uw mobiele telefoon heeft u de beste ontvangst door bijvoorbeeld aan de voorzijde van de
woonkamer te bellen. Buiten bellen is natuurlijk nog beter.
4.7. Ramen
De meeste ramen zijn zogenaamde draai/kantelramen. Klink omhoog (verticaal) is kantelstand,
klink horizontaal is draaistand, en klink omlaag is raam gesloten. Houd het raam dicht als u van
kantel naar draaistand gaat, anders kan het mechanisme beschadigen.

!

!

4.8. Home Theatre System en Digitale TV
Er is een HTS systeem en digitale televisie voor een volledige audio en video belevenis. Er
kunnen CD’s en DVD’s afgespeeld worden en men kan enkele 10-tallen digitale TV en Radio
zenders opzetten waaronder Vlaamse, Franse, Duitse en Nederlandse zenders. Free to air
radiozenders zijn ook te ontvangen met het HTS systeem. Het TV meubel, de apparaten en de
bedrading a.u.b. niet wijzigen en van zijn plaats halen!
4.9. Internet en WIFI
Internet en WIFI wordt aangeboden middels het modem/router dat in de woonkamer is
geplaatst. De SIDD code om verbinding te maken is voo945067. Het password is FALCIYFE.
Wees redelijk in het gebruik van data. Verander de apparatuur, de kabels en de instellingen niet.
4.10. Lammellen/Luxaflex
Bij het keukenraam, het doucheraam beneden en het kleine raam bij de trap in de hal zijn
lammellen geplaatst. Bij het op en neer laten van de lamellen altijd de lamellen eerst in de
neutrale middenstand plaatsen (horizontaal).
4.11. Elektriciteit en gas
De hoofdschakelaar en zekeringen bevinden zich in de stoppenkast in de schuur. Alle schakelaars
zijn automatisch.
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In de tuin is een ondergrondse propaangastank van 3600 L. De CV-ketel in de schuur wordt
gestookt op gas en er kan ook worden gekookt op gas. Het kooktoestel in de keuken heeft een
speciale beveiliging tegen vrijstromend gas.
4.12. Bedden
In de vakantiewoning zijn 8 bedden beschikbaar. Tweemaal een tweepersoonsbed met enkele
matrassen maat 80 x 200 cm en vier maal een éénpersoonsbed met matrassen maat 90 x 200
cm. Alle matrassen zijn voorzien van een matrasbeschermer. Kussens en dekbedden
(eenpersoons) zijn aanwezig. De kussens hebben een kussenbeschermer. Zelf dient u
matrashoezen, dekbedovertrekken en kussenslopen mee te nemen.
4.13. Buitenlampen
Rondom het huis zijn diverse buitenlampen aangebracht. Bij de voordeur, de keukendeur en bij
de schuurdeur en garagedeur. Het meeste wijst zich vanzelf echter voor de garagelamp
(grootlicht) is het nodig te weten dat de lamp de functie continu branden heeft door de lamp
binnen 1 seconde AAN – UIT – AAN te zetten. De functie gaat weer naar bewegingsdetectie bij
nacht als de lamp meer dan 30 seconden wordt uitgeschakeld en dan pas weer aan gaat.

5. Voor de kleine kinderen
5.1. Aanwezige voorzieningen
Voor de kleintjes is er een omkleedkussen, een babybadje en een kinderstoeltje. Ook is er een
campingbedje met extra matrasje en een grote beer. Voor de iets oudere kinderen is er divers
speelgoed, zijn er verschillende tekenfilms op DVD en hebben we ook spelletjes voor jong en
oud.
5.2. Goed om te weten
Er is geen traphekje aanwezig. Laat de kinderen verder niet drinken van het water uit het
buitenkraantje naast de schuurdeur. Dat is namelijk geen drinkwater maar hemelwater. Tot slot
een korte gebruiksaanwijzing om het uit- en inklappen van het campingbedje makkelijker te
maken.
Uitklappen
•
•
•

Eerst de korte zijden vastklikken
Daarna de lange zijden vastklikken
Dan pas de bodem naar beneden duwen

Inklappen
•
•
•
•
•

Optillen aan de lus in het midden van de bodem
Lange zijden losklikken, eventueel door de knop in te duwen
Korte zijden losklikken
Bedje verder opvouwen door aan de lus van de bodem te trekken
Matrasje om het bedje heenvouwen

6. De Tuin en Spelmaterialen
6.1. De boomgaard
Pluk fruit dat rijp is anders hebben de vogels het. Kijk op de labels bij de bomen of het al kan en
of het er goed uit ziet. Pluk het fruit niet te vroeg, het smaakt dan niet.
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6.2. Mountain bikes (MTB)
In de schuur staan vier mountain bikes die u kunt gebruiken. Een voetpomp is aanwezig om de
banden bij te vullen indien nodig. Draag altijd een helm bij het fietsen en zorg er voor dat u het
gebruik van de fiets onder de knie hebt voordat u de steile paden op gaat.
Let er graag op dat de sleuteltjes van de kabelsloten altijd aan de kabel verankerd zijn met het
ijzerdraadje. Regelmatig vallen sleuteltjes ongemerkt uit het slot tijdens het rijden. Het slot moet
dan nieuw gekocht worden en dat is zonde.

!

De fietsen na gebruik graag schoonspuiten met de daarvoor aanwezige tuinslang in de
schuur. Alle toebehoren zoals bidons en helmen weer netjes opruimen.
6.3. Spelmaterialen
Er staan twee bakken met spelmatialen zoals voetbal, crocket, badminton en petanque. Ook zijn
er enkele rugzakjes voor tijdens het wandelen of fietsen. In de woonkamer in de staande kast
zijn er diverse spellen aanwezig. Gebruik ze gerust en heb veel plezier!

!

6.4. Het terras
Het houten terras dat bereikbaar is vanuit de woonkamer heeft een balustrade (hekwerk) dat
niet meer zo sterk is. Dit hekwerk wordt nog vervangen. Ga alstublieft niet leunen, hangen of
zitten op het hekwerk. Dat is sowieso niet verstandig maar in dit geval al helemaal niet. De
verhuurder aanvaard geen aansprakelijkheid voor ongevallen.
Verder het vriendelijke verzoek de betonnen sokkel van de parasolhouder niet op het houtendek
te plaatsen. Er is een zonnedoek met twee palen aanwezig in de schuur voor schaduw.

7. Waar vind ik wat?
Het meeste zal vanzelf duidelijk zijn en enkel een paar punten worden uitgelicht:
-

De stofzuiger staat in de hal achter de keukendeur. Is de bak vol of werkt de stofzuiger
minder goed maak hem dan grondig schoon.

-

De bezem en sneeuwschep staan in de schuur.

-

Mop, emmer en strijkplank staan in de bijkeuken

-

Zittingen voor de tuinstoelen liggen op de kast in de slaapkamer beneden. Zittingen altijd
binnen leggen na gebruik anders gaan de muizen in de schuur aan de slag!

8. Recreatie
8.1. Informatiemap en wandelkaarten
In de woonkamer is een map aanwezig met toeristische informatie over de omgeving. De map
bevindt zich in het vak van de TV kast of in de lade op de hoek van het dressoir. Er zijn ook
MTB/wandelkaarten aanwezig.

9. Omgeving en voorzieningen
9.1. De bakker
De bakker in het dorp is er helaas niet meer. Voor broodjes kunt u terecht bij de GB of de
Delhaize in Hotton. Op zondagen ook geopend.
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10.

Bij vertrek

10.1. De vertrektijd
U wordt vriendelijk verzocht de afgesproken vertrektijd na te leven. Vertrek a.u.b. niet later. De
schoonmaak(st)er of anderen hebben de tijd nodig en de planningen worden daar op afgestemd.
Eventuele controles op naleving van de vertrektijd kunnen plaatsvinden. Alvast dank voor uw
begrip.

10.2. Huisregels bij vertrek
Wanneer u de vakantiewoning verlaat, gelieve op de volgende huisregels te letten:

!

Nr.

Controlepunt

1

Netjes achterlaten – Stofzuigen indien nodig, keuken en tafels schoonmaken van vuil
en etensresten. Nergens etensresten achterlaten om stank en ongedierte te voorkomen.

2

Koelkast, vriesvak en vaatwasser uitschakelen, schoonmaken en de deuren halfopen
zetten om vocht en schimmel te voorkomen. Het kleine knopje van de vriezer boven aan
de koelkast staat op nul en het lampje brandt niet meer.

3

Alle apparatuur UIT of op STANDBY. Ook voor de A/V apparatuur, de wasmachine en
droger. De stekkers van de waterkoker en koffiezetapparaten uit het stopkontakt halen en
de machines reinigen om schimmelvorming te voorkomen. In het bijzonder het bakje
onder het stalen rooster van de Senseo. Deksels open zetten voor verdamping.

4

Huisraad, meubels, servies- en speelgoed weer opruimen en op de juiste plek zetten.
Laat alles graag weer gebruiksklaar achter voor de volgende huurders.

5

GFT, Karton, PET flessen, glas en blik goed scheiden! Deponeer in de betreffende zwarte
tonnen, kartonbak of op de composhoop. Enkel het restafval uit de vuilnisemmer in de
gemeentezak met opdruk “Hotton” doen. De gemeente weigert anders de zak! Goed
sluiten en de zak in de houten afvalbox aan de straat plaatsen. De gemeentezakken
liggen in de keukenlade.

6

Alle tuinmeubelen, BBQ materialen en andere attributen zoals spelmaterialen binnen
zetten in de schuur op de aangewezen plaatsen. MTB’s en toebehoren schoonmaken en
opruimen. Controleer het grasveld of er niets is achtergebleven dat maaimachines kan
beschadigen. Het wasrek in de tuin inklappen en hoes erover en goed sluiten.

7

As-lade van de houtkachel legen op de composthoop. Zet de THERMOSTAAT op de stand
heating system OFF (vorstbescherming actief). Zie voor gebruikersinstructies sectie 4.1 in
dit document.

8

Controleer of alle buitenlampen en binnenlampen UIT zijn. Vergeet niet de lampen in
de kelder. Zet de buitenkraan naast de schuurdeur open en de afsluiter binnen dicht. Dit
voorkomt diefstal van water en beschermt de leiding tegen vorst.

9

Alle vensters en buitendeuren goed sluiten en op slot. Alle gordijnen beneden sluiten,
behalve in de voorkamer. De lamellen in de keuken, badkamer en hal neerlaten en de
huissleutels aan het keukenrek hangen.
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10

Het huis verlaten via de voordeur. De voordeur goed op slot doen en de hoofdsleutel
terugplaatsen in de kluis aan de buitenmuur.

Ter uwe attentie!
Helaas hebben wij uit ervaring moeten leren dat mensen soms vaatwassers vol met serviesgoed
achterlaten of koelkasten aan laten staan of niet open zetten en dan alles laten beschimmelen.
Ook komt het voor dat men de kachel niet op manueel en 8 graden in stelt maar laat door
branden op 22 graden. Let u daarom goed op alle instructies! In het uiterste geval kan een boete
in rekening worden gebracht. Dank voor uw begrip.

--o--
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Bijlage belangrijke telefoonnummers
Hulp/Service

Contactnummer

Pompiers

100 of 112

Opmerkingen
Opmerkingen
Locatie:
Rue du Parc Industriel 12
6900 Marche-en-Famenne

Police

101 of 112

Locatie:
Rue des Ecoles, 46, 6990 Hotton

Ambulance

100 of 112

Algemeen alarmnummer

112

Brandwonden Centrum

+32 (0)4 366 72 94

Locatie:

+32 (0)71 44 80 00
Poison Control Center

+32 (0)70 24 52 45

DocStop

0800 2123 2123

Blokkeren identiteitskaart, paspoort,
gestolen of verloren bankpassen.
Mogelijk alleen voor Belgische
ingezetenen

Trauma Helicopter (MUG)

100 of 112 of

Mobiele Urgentie Groep

(standplaats Bra-sur-Lienne)

+32 (0)86 45 51 11

24 x 7 service, met MUG-helicopter

Apotheek Care

0900 10500

Locatie: zie www.apotheek.be
(zie de wachtdienst op datum)

Politiedienst (Hotton)

+32 (0)84 37 02 1990

SOS Pollution

+32 (0)70 23 01.30

Electriciteitsstoring in het GRID

+32 78 78 78 00

INTERLUX
Electrabel Home Assistance

24h service
Grid ID EAN541449060005848253

+32 (0)78 35 33 34

Storingen CV/Boiler, electra en
water
Klantnummer 2 200 951 125
(contacteer eerst huiseigenaar!)

Primagaz Emergency Service

+32 (0)2 507 21 51

Klantnummer CU5115540
Bij problemen verwittigd Primagaz
een bevoegd propaaninstallateur die
de nodige reparaties tot aan de
voorontspanner zo snel mogelijk zal
uitvoeren.
(contacteer eerst huiseigenaar!)

Dokter / artstenpost
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Commune de Hotton (Hampteau)

Hôpital PRINCESSE PAOLA

http://www.hotton.be/commune/urg
ences

+32 (0)84 219 111

Locatie:

Emergency unit:
+32 (0)84 219 124

Rue du Vivier, 21
6900 Marche-en-Famenne - (Aye)
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