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Pas/sleutel  Uw persoonlijke pas blijft in uw bezit en wordt geactiveerd bij een boeking bij SBM 

Vakanties. In de woning is een sleutel aanwezig voor de achterdeur en 

bergingsdeur. Het sleutelkastje hangt in de meterkast in de gang. 

   

Schoonmaak  Indien bij aankomst de woning niet óf niet goed schoongemaakt is, wilt u dit dan 

direct melden bij Schierglas. Telefoonnummer  06 12 89 68 92. De schoonmaak 

moet gereed zijn voor 15.00 uur. Wij geven geen restitutie van schoonmaakkosten. 

   

Linnengoed  Er geldt een verplichte afname van beddengoed op dit park. Bij aankomst ligt dit in 

de woning. Er is linnengoed besteld voor het aantal personen dat u bij de boeking 

heeft opgegeven. 1 set bestaat uit onderlaken, dekbedhoes en sloop. Mocht u ook 

nog handdoeken willen bestellen, dan kan dit via www.linnenopschier.nl of u kunt 

eventueel telefonisch contact op nemen met Linnenservice tel: 06 52 60 81 05. 

   

Keukenboiler  Zie aanrechtkastje. 

   

Huisdier  Eén huisdier per woning. Honden op het park en in de duinen aan de lijn en uitlaten 

buiten het park! 

   

Verwarming/Toon  U dient bij aankomst de Toon ‘aan’ te zetten en het programma op ‘Thuis’. 

   

Wifi  In de woning is wifi aanwezig. De inlogcode van het internet bevindt zich op het 

prikbord in de keuken van de woning op het formulier belangrijke informatie. 

   

Fietsen  In de berging staan 2 damesfietsen met versnellingen. Ook is er een kinderzitje. 

Voor reparaties kunt u terecht bij Fietsenverhuur Schiermonnikoog, Middenstreek 

10, 9166 LB Schiermonnikoog. Tel. 0519 53 11 04. Reparaties altijd melden bij 

het secretariaat van SBM. 

   

Duinen  Het duingebied rondom het huis is beschermd gebied. Wilt u erop toezien dat 

kinderen hier niet graven óf (cross)fietsen? 

   

Extra informatie  Er ligt in de woning een map met parkinformatie, gebruiksaanwijzingen en 

informatie over Schiermonnikoog en medische adressen. 

   

Storing  Voor technische klachten die direct verholpen moeten worden, kunt u in het 

weekend en in de avonduren contact opnemen met Vlasma tel. 0519 53 13 45 of 

mobiel: 06 22 79 00 07. Tijdens kantooruren eerst contact opnemen met het 

secretariaat van SBM. Niet urgente klachten graag melden aan het secretariaat van 

SBM via het e-mailadres. 

z.o.z. 

 

  



Stichting SBM tel.: 033 30 30 790 

E-mail: secretariaat@sbmvakanties.com 
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Vertrektijd  10.00 uur 

   

Huisvuil  Op het park staat een ondergrondse container waarin u de huisvuilzakken kunt 

deponeren. Zie voor de locatie het prikbord. U kunt de container openen met een tag. 

De tag hangt in de meterkast aan het sleutelrek. De gebruiksaanwijzing is op de 

container te vinden. 

Er is maar 1 tag dus zorg dat deze pas altijd in de woning blijft. 

   

Verwarming/ 

Toon 

 Graag vragen wij u bij vertrek het programma op ‘Weg’ te zetten en schakel daarna de 

Toon ‘uit’. Alle radiatoren, ook op de slaapkamers open. Binnendeuren s.v.p. 

openzetten. 

   

Linnengoed  Wij verzoeken u vriendelijk het beddengoed in een sloop bij de achterdeur neer te 

leggen. Op de dag van uw vertrek (op maandag of vrijdag) wordt dit om 9.00 uur ’s 

morgens opgehaald door Linnen-service, Langestreek 122, tel. 0519 53 10 16. 

Het verhuurbedrijf heeft zelf een sleutel van de woning. 

   

Schoonmaak  De woning wordt voor u schoongemaakt. 

De onderstaande punten moet u zelf verzorgen: 

•     koelkast (schoon, ontdooid en weer in werking op minimale stand); 

•     combimagnetron schoon maken; 

•     overgebleven etensresten meenemen of weggooien (niet buiten); 

•     brood- en andere trommels, pedaalemmers leeg en schoon achterlaten; 

•     geen lege dozen en flessen achterlaten; 

•     serviesgoed schoon; 

•     afwasmachine uitruimen; 

•     Nespresso en/of koffiezetapparaat leeg en schoon; 

•     (kinder-)meubilair terugzetten op originele plek; 

•     indien nodig ramen lappen. 

   

Schade  Schade die tijdens de bewoning ontstaat, wordt op kosten van de huurder hersteld. De 

huurder is aansprakelijk voor de in de woning aanwezige inventaris. Wanneer onderdelen 

van de inventaris verloren of teniet gaan dient de huurder voor eigen rekening voor 

vervanging te zorgen (dezelfde soort en kwaliteit). Bent u daartoe niet meer in de 

gelegenheid, dan graag melden aan het secretariaat van SBM via het e-mailadres. Wij 

zorgen dan voor uw rekening voor vervanging. 

   

Logboek  In de woning ligt een logboek. Hier kunt u aardige wetenswaardigheden over de 

omgeving noteren waarvan de collega’s die na u komen plezier kunnen hebben. Het is 

niet de bedoeling dat u hierin notities over de inventaris schrijft, dit kunt u melden bij 

het secretariaat van SBM via het e-mailadres. 

   

Facebook  U kunt leuke foto’s, bezienswaardigheden en leuke tips kwijt op onze facebookpagina! 

www.facebook.nl/sbmvakanties 

z.o.z. 


