
Residentie Ensor met zeezicht en 1 slaapkamer 
Wat zeker mee te nemen ? 

- donsdekenovertrekken (er zijn twee 2-persoonsdonsdekens, normale afmetingen)  

- Matrasovertrekken (slaapkamer matras 140x200, slaapbank matras 160x200).  

- Badlinnen & Keukenlinnen 

- Eventueel : Senseo-koffiepads (om de hoek ligt een Carrefour en Kruidvat voor aankoop), toiletpapier, 
tabletten voor de vatwasmachine… 

- Wifi: netwerk = telenet-E3F77 | paswoord = uXjcV3exyzas 

Wat te doen bij aankomst en vertrek ? 
Bij aankomst (dit kan op aankomstdag vanaf 13u, tenzij anders afgesproken): 

- Sleutel appartementsdeur goed omdraaien. Deze kan wat stroef aanvoelen. 

- De elektriciteit inschakelen (indien deze uitgezet zou zijn). Dit doet u bij het binnenkomen van 
het appartement in het zekeringenkastje. Dit zekeringenkastje staat op het toilet. (Ter info : De 
verwarming is een verwarming die ’s nachts oplaadt om gedurende de dag warmte af te geven. 
Daarom is deze bij aankomstdag mogelijk iets “minder krachtig”. U zet de verwarming uit door 
de thermostaat in de living op 0 en het verwarmingselement zelf ook op minimum te plaatsen) 

- Indien u de koelkast wenst te gebruiken : koelkast inschakelen. 

- Controleer a.d.h.v. de checklist of alles aanwezig, zuiver, al dan niet beschadigd is. 

- Opmerking mbt afzuiging : De dampkap is vrij geluidsloos, ook indien die aan staat. 

- Er is geen gemeenschappelijke vuilcontainer. Er staan er geregeld “vuilcontainers” waar u voor 
1 euro grote vuilzakken kan weggooien (voorzie dus evt wat plastic zakken). Glas, papier en 
PMD kan u op dezelfde plek gratis weggooien. 

- Telkens u het appartement verlaat : voel of de deur goed dichtgetrokken is. Dit lijkt vaak het 
geval maar dan blijkt de deur niet goed gesloten te zijn.  

- Verwarming badkamer: niet nodig aan “het koordje” te trekken. De verwarming wordt 
geactiveerd via de schakelaar. 

- Het is niet toegestaan om geurhangers in het toilet te hangen. Dit omdat dit al in toilet 
verdween (met ernstige verstopping tot gevolg) 

Bij vertrek (het appartement dient ten allerlaatste om 13u te zijn verlaten, tenzij anders afgesproken): 
- Controleer opnieuw de checklist. Indien er iets beschadigd of defect is, moet u er een korte 

omschrijving van geven. 

- Controleer of u niets vergeten bent. Laat een rol toiletpapier achter voor de volgende 
huurders. Dank u. 

- Poets alles grondig, ook de combi-oven, kookvuur en de Senseo koffiezet ! Zorg ook dat u na 
het poetsen de zakloze stofzuiger leegmaakt en de veegborstel proper terugplaatst. 

- Sluit alle ramen. Sluit de binnendeuren en doof alle lichten. 

- Zet de hoofdzekeringen af en laat zeker de koelkast en vaatwasmachine OPEN staan zodat 
deze kan verluchten. Plaats ook de koelkast UIT (op waarde 0 plaatsen) 


