WELKOM IN BLANKENBERGE
APART SUITEHOTEL OCEAN
SUITE SAVOY, verdiep 7 nr 710
Frontaal zeezicht 4 de verdiep vanop de zeedijk ( ideale hoogte )
Zeedijk 96/103
8370 BLANKENBERGE

Enkele richtlijnen over de reisroute
Alvorens Blankenberge binnen te rijden, 500 m voor het station naar links, de Zuidlaan in. Nadien de 2de
straat rechts inrijden, dit is de Ontmijnerstraat. Deze volgen tot aan het verkeerslicht. Links diagonaal voor
u hebt u de Weststraat, deze volgen tot tegen de trappen van de dijk, dan direct naar links de
Franchommenlaan inrijden.
Hier parkeren want u bent er, dit is de achterkant. Ga hier naar binnen met uw suitesleutel tot aan de lift ,
indien u deze niet heeft ga langs de voorzijde van de zeedijk .
Het appartement bevindt zich op het zevende verdiep nr 710, Savoysuite.
Het is aan te raden om vanwege de drukte in het zomerseizoen liefst ter plaatse te zijn voor 11 uur.
s’morgens!

Bij aankomst
1. De hoofdschakelaar elektriciteit bevindt zich in de kast op de slaapkamer, deze staat normaal nog aan,
ook de verwarming staat aan.
2. De hoofdkraan van de watertoevoer staat onder de spoelbak in de keuken, niet aankomen aub.
3. De thermostaat op de gewenste temperatuur zetten, maar terug lager telkens u de suite verlaat.
(waarvoor dank) Deze werkt namelijk met een thermosstatische schakelaar.
4. Normaal zal de suite er kraaknet bij liggen, d.w.z. gepoetst, gedweild en opgeruimd. Indien dit niet zo is,
gelieve mij dan zo snel mogelijk te verwittigen! (waarvoor dank)
5. Onder verhuren kan niet en van huisdieren zouden wij eerst graag op de hoogte gesteld worden.
6. Uw suite zal normaal om 14.00hr.s’midaags vrij zijn.
7. Water , elektriciteit , verwarming en wifi zijn in de prijs inbegrepen .

Waar moet u zelf voor zorgen?
•
•
•

Handdoeken, badhanddoeken en vaatdoeken.
Lakens, kussenslopen en dekbedovertrekken.
Toiletpapier, afwas en schoonmaak produkten.

Bij vertrek
1. Maak alles terug proper zoals u het zelf graag heeft en gelieve de ramen te
zemen. (waarvoor
dank)
2. Gordijnen en vensters goed te sluiten.
3. Hoofdkraan van de watertoevoer gewoon open laten staan
4. Hoofdschakelaar elektriciteit aan laten staan, maar op 10 graden zetten
5. Deur van de koelkast steeds toe duwen
6. De afstandsbediening van TV en STEREO naast de TV te leggen.
7. Kijk of u alles wat van uzelf is meegenomen heeft.
8. Bij vertrek er u van te verzekeren dat de deur van de suite gesloten is.
9. De sleutel van de suite wordt mee terug gebracht, opsturen zo snel mogelijk(bij thuiskomst)
10. De suite moet normaal vrij zijn om 11.00hr. ‘s middags.
11. Bij vertrek laat u 30.00 € achter op de keuken voor de eindschoonmaak .

Nuttige tips
Suite 710 Zeedijk 96/103 Blankenberge
Adres eigenaar:
Vangenck-Schoubben
Zutendaalweg 76
3740 Bilzen
Tel.: 089/492115
0475/350423 of 0475/249807
E-mail: vangenckpatrick@gmail.com

Vuilnis
Vuilnis omhaling:
Zomer: maandag, donderdag en zaterdagmorgen.
Winter: maandag en Donderdagmorgen.

Markt
Zomer: maandag en vrijdagmorgen.
Winter: alleen vrijdagmorgen.

Nuttige Telefoonnummers
Brandweer: 050/411010
Politie: 050/429842
Noodoproep voor rijkswacht en politie: 112
Noodoproep voor medische spoeddienst: 112
Noodoproep voor brandweer: 112

Nota
Bij mogelijke problemen kan u zich steeds wenden tot de conciërge.
Mevr. Gerda Haest app 218
Tel: 0491 488 402
Gelieve hiervan geen misbruik te maken!

St r a t e n p la n B l a n k e n b e r g e

