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AANKOMST   Welkom! 
 
 Elektriciteit 
De meterkast zit links voor het 
toegangshek (vanuit het huis 
gezien). Links in het deurtje van 
de meterkast zit een gat. Het 
deurtje kan open door de 
schroevendraaier in dit gat te 
steken en naar rechts te draaien. 
De schroevendraaier ligt op tafel, 
de zaklamp ook. Schakelaar links 
omhoog zetten.  
 
 Water 
Van oktober tot maart is het 
water afgesloten. De hoofdkraan 
zit buiten bij het hek van de oprit 
onder het putdeksel. Hefboom 
om putdeksel op te lichten ligt op 
tafel.  
 
Gas 
De gasflessen staan in de abri op het overdekt terras, sleutel hangt binnen aan het rekje naast 
de keukendeur. Draai van beide flessen de knop open. Zie ook bij Verblijf. 
 
Aansteken geiser: schuifknop 
(afb A) naar rechts in positie 1 
schuiven. Schuifknop volledig 
indrukken (3) (kan vrij lang 
duren, gasstroom moet op gang 
komen). Vlam ontsteken met 
vonkknop (2) of lucifer. Knop na 
het ontsteken van de waakvlam 
nog ongeveer 1/2 minuut 
ingedrukt houden, daarna 
loslaten. Als de vlam blijft 
branden knop volledig naar rechts schuiven (4) (afb B). Zoniet, procedure herhalen. Hoe langer 
de geiser niet is gebruikt des te langer kan het duren. Laat eventueel eerst het gasstel even 
branden. 
Op het tweede blad is de volledige (originele) geiserinstructie opgenomen. 
 
Koelkast 
Stopcontact en stekker koelkast zit onder de wasbak in de keuken. 
 
Luiken 
De luiken voor de ramen sluiten 
en openen van binnen met 
haken. 
 
Terrasdeur 
De deur naar het zijterras 
openen: kruk naar beneden, 
sluiten: kruk helemaal omhoog. 
Het slot is geforceerd, maar werkt nog goed. Subtiel behandelen. Na veel regen kan het 
houtwerk uitzetten, forceer niets, doe dan de luiken dicht bij het weggaan. De sluiting van het 
luik grijpt boven en onder om een stalen nok.
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VOLLEDIGE GEIJSERINSTRUCTIE 
 

 


