Huurinstructies chalet Waldeck
Uw vakantieadres: Am Rotlauber 19, 34513 Waldeck (Frankenberg)

Routing
Vanuit centrum Waldeck bord Spermauer/Edersee volgen. Bij bord Spermauer/Edersee links
afslaan (=net voorbij de garage/tankstation). Deze weg 400 m volgen. Bij haarspeldbocht
(rechtdoorgaande weg in bebouwde kom (= met bord Waldeck) volgen.
Dan direct rechts Am Rotlauber volgen. Deze (doodlopende) weg uitrijden.
Helemaal op het eind van deze weg (zodra deze steil afloopt) ziet u rechts het witte toegangshek (foto).

Toegangshek
Het chalet (achteraan op foto) ligt aan een doodlopend privé weggetje (foto). Het hek (dat
wordt gedeeld met het naastgelegen chalet) kunt u uiteraard zelf openen, zodat u ook met
de auto het chalet kunt bereiken. Graag hek altijd sluiten na binnenkomst en/of vertrek.
Aankomst/vertrektijden
Weekend
Week
Midweek

: aankomst vrijdag vanaf 14.00 uur, vertrek maandag voor 10.00 uur
: aankomst vrijdag vanaf 14.00 uur, vertrek vrijdag voor 10.00 uur
: aankomst maandag vanaf 14.00 uur, vertrek vrijdag voor 10.00 uur

Zelf meenemen
U moet zelf meenemen: dekbed overtrekken, hoeslakens, kussenslopen, handdoeken en
theedoek. De matrasmaten voor de hoeslakens zijn als volgt :
2 persoonsbed
200 x 200 cm ( 2 matrassen van 100 x200)
1 eenpersoonsbed 80 x 200 cm
1 eenpersoonsbed 90 x 200 cm
Bovenslaper 2 x 90 x 200 cm

Dekbedden en kussens zijn in diverse maten aanwezig.
Wellicht handig om ook een zaklamp mee te nemen als u in het donker aankomt.

Verwarming
Open haard


Svp met gezond verstand gebruiken en altijd ventileren ivm altijd aanwezig koolmonoxidegevaar! Voor
verwijderen van (hete) as altijd metalen emmer gebruiken en as in kachel nooit opzuigen met
stofzuiger!!!!!! As svp achter in tuin deponeren.

Centrale verwarming
 Spreekt voor zich: thermostaat bevindt zich in de woonkamer (rechts van de deur).

Overig
Afval, vuilnis

U kunt gebruik maken van de vuilcontainers die bij ons huisje staan. Wel graag steeds goed
afsluiten i.v.m. hongerige wasberen!!! Plastic mag apart achtergelaten worden in de kelder in de
daarvoor bestemde gele zakken naast de wasmachine. Glaswerk graag zelf afvoeren (glascontainer
Pfeifenstrabe Waldeck)
Uw hond is uiteraard welkom in dit huis maar houdt u wel rekening met het volgende.
Honden zijn niet toegestaan in de slaapkamer; svp ook geen honden op het meubilair en wilt u svp
de tuin schoon achterlaten.

Checklist bij weggaan:
-gelieve het huis 'bezemschoon' achter te laten, serviesgoed opruimen;
-BBQ rooster schoon achterlaten;
-koelkast svp aan laten staan op laagste stand;
Bovendien bij koud weer/vorst: svp thermostaat van verwarming op 10 graden zetten (bij geen
vorst: verwarming uitzetten).

Algemeen:
Alarmnummers:
110
Politie:
Brandweer: 112

Winkels


In Waldeck (centrum) bevinden zich diverse winkels (bakker) en een supermarkt.




Sachsenhausen (10 min. met de auto) heeft veel mogelijkheden (Edeka, Lidl, Aldi etc etc).
In de boekenkast in de eetkamer ligt allerlei informatie over het gebied, ook wandelkaarten en
wandelroutes.
Meer informatie kun je krijgen bij de VVV in Waldeck.
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apotheek
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Waldeck
In Waldeck (centrum) zich diverse winkels en een supermarkt.

We wensen u een prettig verblijf in Waldeck!

