Aankomstinformatie
Noordzeepark Ouddorp aan Zee
Oude Nieuwlandseweg 43, 3253 ND Ouddorp
Woning Grevelingen 56

Parkinformatie
Noordzeepark Ouddorp aan Zee, telefoonnummer receptie: 0187 683 099
Openingstijden receptie zomer:
ma t/m vr 09.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur
za 09.00 tot 14.00 uur, zo 11.00 tot 13.00 uur
Check de website voor de actuele openingstijden: www.noordzeepark.nl
Pas/Sleutel

Uw persoonlijke pas blijft in uw bezit en wordt geactiveerd bij een boeking bij SBM
Vakanties. In de woning is een reservepas voor de voordeur aanwezig en sleutels
van het tuinhuisje en de fietsen.

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.

Huisdier

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

Wifi

In de woning is wifi aanwezig. De inlogcode van het internet bevindt zich op het
prikbord op het formulier belangrijke informatie.

Verwarming/Toon

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

Open Haard

Haardhout is verkrijgbaar bij supermarkt Noordzeepark en de Shell. Alleen hout
stoken, géén dozen etc. Wilt u de haard en de asla bij vertrek schoonmaken.

Fietsen

In het tuinhuisje staan 2 damesfietsen met versnellingen. Ook is er een kinderzitje.
Voor reparaties kunt u terecht bij Akershoek Fietsen, Dorpsweg 27, 3253 AG
Ouddorp, tel. 0187 681 704. Reparaties altijd melden bij het secretariaat van SBM.

Ventilatie

Mechanische ventilatie in de badkamer met aparte knop te bedienen.

Zonwering

Bij het verlaten van de woning de zonnescreens en zonnescherm altijd oprollen.

Route naar het
strand

Wanneer u vanuit de woning naar de receptie of richting zee wilt, loop
linksaf de Grevelingen af, aan einde linksaf langs een dijkje. U komt uit op de
Oude Nieuwlandseweg. Rechtsaf en na ongeveer 200 m komt aan de
rechterkant de ingang van het Noordzeepark. De straatonderdelen op het
park lopen steeds dood. Na ca. 200 m kunt u richting de stranden via een
voet/ fiets pad en viaduct over de rondweg.

Extra informatie

Er ligt in de woning een map met parkinformatie, gebruiksaanwijzingen en
informatie over Ouddorp en omgeving 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
Noordzeepark Ouddorp aan Zee
Oude Nieuwlandseweg 43, 3253 ND Ouddorp
Woning Grevelingen 56

Vertrektijd

10.00 uur

Huisvuil

Nabij Grevelingen 1 is een milieuplek waar u uw papier, glas, groen- en restafval
(in containers) kunt deponeren.

Verwarming/
Toon

Graag vragen wij u bij vertrek het programma op ‘Weg’ te zetten en schakel
daarna de Toon ‘uit’. Ook de radiatoren op de slaapkamers open.

Schoonmaak

De
De
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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.

z.o.z.

SBM Vakanties

088 20 29 000

secretariaat@sbmvakanties.com
Stichting SBM tel.: 033 30 30 790
E-mail: secretariaat@sbmvakanties.com

