Aankomstinformatie
Droompark De Zanding
Vijverlaan 1, 6731 CK Otterlo
Woning Buntgras 59

Parkinformatie
Droompark De Zanding, telefoonnummer receptie: 088 055 15 95.
Openingstijden receptie: maandag/vrijdag van 09.00 tot 22.00 uur, overige dagen van 09.00 tot 20.00 uur
Check de website voor de actuele openingstijden: www.droomparken.nl/dezanding/contact
Sleutel

De sleutel die u heeft gekregen bij het inchecken bij de receptie/lobby past op
zowel de voor-, achter- als bergingsdeur. De slagboom gaat tussen 7.00 uur en
23.00 uur automatisch open.

Parkeren

Er mag 1 auto bij de woning worden geparkeerd.

Schoonmaak

Indien bij aankomst de woning niet óf niet goed schoongemaakt is, wilt u dit dan
direct melden bij de receptie. Wij geven geen restitutie van schoonmaakkosten.

Huisdieren

Eén huisdier per woning. Honden op het park aan de lijn en uitlaten buiten het park!
Honden zijn niet welkom op het strand.

Wifi

In de woning (en het gehele park) is wifi aanwezig.

Verwarming

De woning wordt verwarmt middels vloerverwarming. U kan bij aankomst de
thermostaat omhoog zetten. Deze hangt in de woonkamer.

Kachel

Er is een buitenhaard aanwezig. Graag alleen haardhout branden in de haard en
geen dozen, etc. Wilt u de kachel bij vertrek weer schoonmaken.

Fietsen

In de berging staan 2 damesfietsen met versnellingen. Ook is er een kinderzitje.
Voor reparaties kunt u terecht bij Geerts Tweewielers, Dorpsstraat 2c, 6731 AT
Otterlo. Tel.: 0318 595 404. Reparaties altijd melden bij het secretariaat van SBM.

Tuin

De tuin wordt regelmatig onderhouden, u dient hiertoe wel de gelegenheid te
geven.

Tuinmeubelen

De kussens van de loungeset opbergen in de berging op de planken en de hoes
over de loungeset trekken.

Zwembadkaartjes

De kaartjes ontvangt u bij inchecken van de receptie, deze kunt u tijdens uw gehele
verblijf gebruiken.

Informatie/app

Wij raden u aan om de app van Droomparken te downloaden via de appstore. Kies
voor Droompark De Zanding. Hierin vindt u alle informatie over openingstijden, wat
er te doen is op het park en in de omgeving, noodnummers en medische adressen.

Storing

Technische klachten die direct verholpen moeten worden, kunt u in het weekend
en in de avonduren melden bij de receptie. 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.

SBM Vakanties

088 20 29 000

secretariaat@sbmvakanties.com

Vertrekinformatie
Droompark De Zanding
Vijverlaan 1, 6731 CK Otterlo
Woning Buntgras 59

Vertrektijd

10.00 uur

Huisvuil

Deze vragen wij u in de daarvoor bestemde containers te deponeren. U vindt de
containers voor het verlaten van het park 100 meter voor de slagboom aan uw
linkerhand.

Verwarming

Graag vragen wij u bij vertrek de verwarming terug te zetten naar 16,5 graden.

Schoonmaak

De
De
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linnengoed/
handdoeken

Als u bedlinnen heeft gehuurd of u neemt de hotelservice af, dan dient u de bedden af te
halen en het linnengoed in de kussensloop te doen en deze beneden in de hal achter te
laten.

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.

Facebook

U kunt leuke foto’s, bezienswaardigheden en leuke tips kwijt op onze facebookpagina!
www.facebook.nl/sbmvakanties
z.o.z.

SBM Vakanties

woning wordt voor u schoongemaakt.
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;
open haard leeg en schoon achterlaten;
indien nodig ramen lappen.

088 20 29 000

secretariaat@sbmvakanties.com

