
Beste gasten, 

Willen jullie bij jullie vertrek uit Fika rekening houden met volgende 
afspraken: 
• graag ten laatste om 10.00 uur uitchecken, op zondag is dit ten laatste om 

17.00 uur; 

• de vaatwas leegmaken en alle keukengerief proper terug op zijn plaats 
zetten in de kasten; 

• het keukenwerkblad, de oven (indien gebruikt) & de tafel afwassen; 

• de koelkast uitwassen indien nodig; 

• de vakantiewoning stofzuigen (de stofzuiger vind je in de wandkast in de 
living); 

• de douchevloeren & lavabo’s droog wrijven met de handdoeken en alle 
handdoeken in de wasmand in de gang leggen; 

• de vuilniszakken uit de keuken (restafval, PMD en groenafval), de vuilzakjes 
uit de vuilbakken in de slaapkamers én de vuilzakjes uit de vuilbakjes in de 
badkamers deponeren in de grote vuilbakken die buiten staan langs  de oprit 
tussen onze woning en Fika (zwarte bak: restafval, groene bak: groenafval, 
metalen bak: PMD).  
Aan het einde van de Terrierstraat (links wegrijden) vind je een glasbol voor 
jullie wegwerpglas. Papier mag je achterlaten in de vakantiewoning; 

• gebruikten jullie wandel- of fietskaarten? Leg ze aub terug in de groene 
bakjes voor de gasten die na jullie komen; 

• gelieve geen lakens van de bedden af te nemen. Zijn er vlekken (bloed, 
wijn,…), laat het ons dan zeker weten zodat ze niet verkeerd gewassen 
worden; 

• ging er iets kapot of gebeurde er een ongelukje: laat het ons weten. 

Klaar om te vertrekken? Druk op de bel aan de voordeur van Fika, wij 
komen  zo snel mogelijk. We hebben nog de gegevens nodig van de 
identiteitskaart van één van jullie voor het register van de reizigers. 

Nadat Fika door ons is gepoetst en alles in orde blijkt te zijn, schrijven wij de 
waarborg onmiddellijk terug over op jullie rekening. Doorgaans is dit nog de 
dag van jullie vertrek of ten laatste de dag nadien.  

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 


