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VERTREK 
 
Schoonmaak 
Het huis moet schoon worden achtergelaten voor de volgende huurders. 
 
 
Afsluiten 
Hierna volgt een instructie voor het afsluiten van het huis. Als u 
deze volgt, dan is het huis goed afgesloten. 
 
Luiken 
De luiken voor de ramen en terrasdeur sluiten met haken.  
 
Terrasdeur 
De deur naar het zijterras 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. 
 
Schuurdeur 
De schuurdeur sluiten en de sleutel aan het rekje binnen. 
 
Gas en Geijser 
De geijser uitzetten. De knoppen van beide gasflessen in de abri 
sluiten. Daarna is er geen warm water meer. 
 
Koelkast 
Koelkat uitzetten. Stekker koelkast (onder de wasbak in de 
keuken) uit het stopcontact trekken. Deur koelkast openzetten. 
 
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 omlaag zetten.  
 
Toilet 
Een zakje Eparcyl in het toilet doen en doortrekken. 
 
Douchegordijn 
Het douchegordijn sluiten, zodat het kan drogen en niet gaat schimmelen. 
 
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. 
 
Schroevendraaier, zaklamp en instructieboek 
Als de elektriciteit is uitgeschakeld de schroevendraaier en 
zaklamp op tafel leggen. Ook het instructieboek erbij leggen. 
 
Keukendeur 
Als laatste moet u dan de keukendeur sluiten en het luik. Het luik niet te veel naar 
binnenduwen om het slot te kunnen omdraaien. 
 
Goede reis terug! 


