INFORMATIE
“Bergblick”, Am Bergelchen 60-2, 59955 Niedersfeld, Duitsland
INCHECKEN kan vanaf 3 uur ’s middags en UITCHECKEN is tot 10 uur in de ochtend.
De sleutel zal door de beheerder op de dag van vertrek bij u worden opgehaald en zij doet tevens de eindcontrole.
IN HET VAKANTIEHUIS MAG NIET GEROOKT WORDEN!
HUISDIEREN - Zijn niet toegestaan in de vakantiewoning, onder geen enkele omstandigheden.
HUISVUIL - Wij verzoeken u vriendelijk al het afval gescheiden en in de daarvoor bestemde containers (naast de
voordeur) te deponeren. Een glasbak vind u in Grönebach (1e dorpje richting Winterberg), net na binnenkomst aan
de rechterkant op een klein parkeerterrein. In Niedersfeld vind u een glasbak bij de kartbaan, nét buiten het dorp
richting Winterberg.
BREUK – Mocht er tijdens uw verblijf iets stuk gaan of u breekt glas/porselein, meldt u dit dan s.v.p. aan Lisa. Zij kan
dit dan weer aanvullen voor volgende gasten. Eventuele veroorzaakte schade kunt u op de dag van vertrek met Lisa
afhandelen, zodat zij dit direct kan vervangen.
HUISREGELS – Wij vragen u vriendelijk om geluidsoverlast voor andere bewoners zoveel mogelijk te beperken.
Kinderen niet laten schreeuwen en rennen in de gangen/trappenhuis a.u.b. Na 22:00pm en voor 07:00am
geluidsoverlast geheel vermijden.
TV/RADIO – Wij hebben Canal Digitaal en dus satellietontvangst. Alle Nederlandse zenders, maar ook legio
buitenlandse zenders met een druk op de knop.
WASMACHINE/DROOGTROMMEL – De vind u links tegenover de huisdeur. Wilt u hiervan gebruik maken? U kunt
hiervoor muntjes kopen, vraag dit aan onze beheerder Lisa Padberg. Strijkplank en strijkbout zijn ook aanwezig.
BERGING – Tegenover de huisdeur is onze ruime berging, hier kunt u eventueel uw fiets(en) stallen of uw skispullen
opbergen. In de kast liggen diverse spellen en puzzels voor gegarandeerd uren vermaak!
PARKEREN – Bij het appartement hoort één parkeerplek, nummer 60-2
Wij wensen u een aangenaam verblijf toe en hopen dat ons appartement aan al uw verwachtingen voldoet.

Groet,
Gina & Jeroen

