BELANGRIJKE INFORMATIE- GOED LEZEN!
De volgende informatie is samengesteld voor uw veiligheid en
welbehagen in ons achterhoofd. Neem alstublieft een paar minuten
de tijd, om deze informatie te lezen en eigen te maken.

1 BRANDVEILIGHEID
• Voor uw eigen veiligheid en welzijn, maak alstublieft uzelf en alle leden
van uw familie erop attent waar de uitgangen zich bevinden in geval van
brand.
• Laat altijd de sleutel in de buurt van de voordeur voor een snelle uitgang.
• Kijk waar de brandblusser / branddeken zich bevinden in de villa.
• VERBODEN TE ROKEN IN DE VILLA!
• Zorg alstublieft dat alle elektrische en gastoestellen uitstaan wanneer u ze
niet gebruikt.
• Een brandmelder is in de villa geplaatst voor uw veiligheid, blijf hiervan af.
• Als er onverhoopt toch oncontroleerbare brand uitbreekt probeert u dit
niet zelf te blussen. Verlaat de villa direct, ga niet terug naar binnen totdat
u bent geadviseerd dat het veilig is om terug te gaan.
• BEL 112 voor de brandweer
• Neem contact op met onze beheerder.

2 GAS
• Blijf uit de buurt van de gastank achter het huis en de gasleidingen rond
het huis.
• Alstublieft, zorg ervoor dat alle elektrische apparaten uitstaan na gebruik,
kijk alles na voordat u het huis verlaat.
• Ouders, alstublieft houdt u toezicht op uw kinderen met betrekking tot de
gastank, het is verboden hierop te klimmen.

3 TERRAS/ BALKON
• Alstublieft houdt extra rekening wanneer u het balkon/terras gebruikt, zit
of leun niet op de balustrade/ terrasrand.
• Kinderen moeten onder toezicht staan op ieder moment en let u extra op
wanneer er meubels op het balkon/terras staan.
• We hebben veiligheid stickers geplaatst op alle ramen en deuren, als er
stickers missen geef dit even aan bij de beheerder, dank u wel.
• Let altijd op uw kinderen, waar ze zijn en wat ze doen !
Hang geen handdoeken over de balustrade / balkon, gebruik hiervoor
altijd de droogmolen / droogrek.
4 VEILIGHEID
• Alstublieft, zorg dat alle ramen en rolluiken dicht zijn voordat u het
huis verlaat en ook als u naar bed gaat!
• Gebruik het kluisje op de masterbedroom
• .Zorg dat uw auto op slot is en laat geen waardevolle spullen in het
zicht.
• Maak een foto of kopie van uw paspoort/ID en uw bankpas
/creditcard
5 ZWEMBAD VEILIGHEID
• DUIKEN IS NIET TOEGESTAAN!!
• Bekijk goed de zwembad dieptes
• Alstublieft, gaat uw onder de douche voordat u het zwembad in gaat,
douche uw zonnecrèmes van uw lichaam als u dit niet doet werkt het
zwembadfilter niet goed en krijgt u groen water.
• LAAT KINDEREN NOOIT ALLEEN BIJ HET ZWEMBAD!!
• Het is verboden te zwemmen onder invloed van alcohol/drugs
• Het is verboden glas mee te nemen in het zwembad!
• Alstublieft ga niet rennen om het zwembad heen of op de tegels, de
tegels kunnen erg glad zijn waardoor je hard kan vallen.

6 ALGEMEEN
• Het kan zijn dat de stroom uitvalt, kijk of er een zekering uitligt, is dit
niet het geval dan gebeurt het in Spanje ook regelmatig dat de stroom
even uitvalt dit herstelt zich vaak vanzelf, als er problemen blijven neem
dan contact op met de beheerder.
• Herinner iedereen eraan, als u de airconditioner aanzet, dat alle deuren
en ramen gesloten zijn.
• Bij onverantwoordelijk gebruik van de airconditioner komen er extra
onkosten bij.
• Aangezien we een warm klimaat hebben, om insecten te voorkomen,
ruim alstublieft kruimels en gemorste etenswaren direct op, tevens
berg uw etenswaren goed op en leeg regelmatig uw vuilnisbak.
• Selecteer uw afval, glas, papier, groenafval en plastic, dit kunt u kwijt in
de afvalbakken buiten de poort , 50 meter naar rechts, dank u wel!
• Verplaatst u alstublieft niet de parasols van de terrassen, bij geen
gebruik parasols sluiten dit om schade bij wind te voorkomen.
• De villa zal om 10.00u op de dag van vertrek verlaten moeten zijn.
• Houdt rekening met uw buren dus zet de muziek niet hard en ga
alstublieft niet lopen gillen en schreeuwen. Dank u wel
• In het geval dat u hiermee geen rekening houdt, zullen wij genoodzaakt
zijn u uit de villa te laten verwijderen.
• Laat deze informatie op de woonkamertafel liggen.
• Ruimt u alstublieft ook uw afval op de dag van vertrek op en laat de villa
zo schoon mogelijk achter, dank u wel.

WIJ WENSEN U EEN PRETTIG, VEILIG, EN
ONTSPANNEN VERBLIJF IN CASA JESSMEE

