BELANGRIJKSTE GEGEVENS
Adres: Grand Rue 11, Leuze (Frankrijk)
Parkeren:
Bij aankomst parkeer je op het binnenplein (B).
Na het lossen rij je via de landweg (L) en de oprit (O) naar achter en kan je daar parkeren (P).
De sleutel zit in een klein bakje dat op het binnenplein op de muur naast het hekken hangt.
Code van het hekken staat op de checklist.
Vaste telefoonlijn: 0033 (0)32 390 04 91
(P)

Aanmelden Wifi:
villa-argo (2 keer),
voor villa-argo en villa-argo2

(O)

Je bent weinig tot niet bereikbaar via GSM in en
rond het huis!
Bij vragen:
0032496 810 779 (Luc Leirens)

(B)

0032494 596 369 (Astrid Vergaert)
(L)
Wat iedereen zeker moet meebrengen:
o handdoeken
o bedlinnen
o pantoffels

Ter plaatse beschikbaar om te gebruiken
o afwasmiddel en vaatwastabletten
o handzeep
o keukenrol, toiletpapier en folies
o kruiden

Om de waterzuivering niet te veel te belasten, wordt er zoveel mogelijk biologisch afbreekbare zeep, zoals Ecover, gebruikt. Vochtige doekjes mogen absoluut niet doorgespoeld worden, ook al staat het op de verpakking van wel.

AANKOMEN


De sleutels voor de drie andere buitendeuren hangen in de gang naast de bel. Hang
die daar na het verblijf weer terug.
 Je mag de sleutels gedurende het verblijf losmaken van de bos sleutels
maar verlies ze niet.
 Om die deuren te sluiten, moet je de klink eerst omhoog doen zodat het
veiligheidsslot vastzit.
 We raden aan om de sleutels ’s nachts niet op de deuren te laten zitten.



Draai de gasfles buiten, open.
 Als deze kraan dichtstaat en je zet in de keuken het gasvuur aan dan
slaat er een beveiliging toe en dan moet je op je knieën onder een kast
dat weer open zetten.



Steek de stekker van de kruimeldief in zodat hij kan opladen.



Noteer de meterstanden op de checklist. Je vindt de tellers in het chauffagekot.



Zet de ijskasten en de diepvries aan.



Stuur een sms-je naar 0032496 810 779 om te laten weten dat je goed aangekomen
bent.



Installeer je en doe alsof je thuis bent.

EEN PAAR AFSPRAKEN


Binnen draag je steeds pantoffels in de zitplaats, de slaapkamers en boven.



Draag zorg voor de strips, de boeken, het knutselgerief, de spelletjes en het speelgoed zodat de mensen die na jou komen er ook nog van kunnen genieten.



Gebruik zakjes in de vuilnisemmers als het nodig is.



Lucht tijdens je verblijf alle ruimtes regelmatig eens.
 Vergeet bij het luchten de verwarming niet uit te zetten.

pg 2 van 9

VERTREKKEN


Neem het Jip en Janneke boekje erbij en schrijf er iets in wat je beleefd hebt tijdens
je verblijf. Je mag er gerust ook iets anders inschrijven, een tip voor ons, een aanrader voor wie na jou komt … Het boekje ligt op de tafel in de gang.

 O P R U I ME N


Zet de ventilator van de kachel uit en leeg hem.



Laat het huis achter zoals je het gevonden hebt.
 Leg de strips en de spelletjes netjes en op hun plaats.
 Vul de kast in de eetplaats met de juiste aantallen glazen, kommetjes en
bekers.
 Stofzuig alle ruimtes die je gebruikt hebt.
 Maak alle vuilnisbakjes leeg. Als er vuilnisbakjes vuil zijn, dan was je die
ook uit.
 Maak de toiletten schoon. In het chauffage kot staat een emmertje met
een spons erin om hiervoor te gebruiken.
 Maak de wasbakjes oppervlakkig schoon; als haren en tandpastarestjes
verdwenen zijn, is het goed.



Haal de stekkers uit de stopcontacten van
 de waterkoker en de koffiezet
 de kruimeldief
 de bedlampjes en de wekkerradio’s



Mocht je van iets het laatste gebruikt hebben, laat het ons dan weten. Het gaat hier
over afwasmiddel, vaatwastabletten, handzeep, kruiden, toiletpapier, keukenrol …

 KEUKEN


Laat niets van eten achter, ook al is het nog lang houdbaar, anders wordt de keuken
een verzameling van restjes die steeds uitbreidt.



Zet de ijskasten uit en verhinder de deur dicht te gaan.



Maak de vaatwas leeg en laat de vaatwas een beetje openstaan.



Laat de microgolfoven open staan.



Draai de gasfles buiten, dicht.



Ruim de vuilnis op en zorg ervoor dat de zwarte vuilbak buiten goed dicht is. Laat
zeker geen vuilniszakken buiten staan, zet de volle in het middelste schuurtje.
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 LAATSTE

S T A P P EN



Noteer je verbruik op de checklist, je vindt de tellers in het chauffagekot.



Sluit alle Veluxen en vensters. Controleer of alle vensters volledig gesloten zijn en
niet kunnen open waaien.
 Per ruimte laat je 1 Velux op ventilatiestand staan.



Sluit de drie buitendeuren en hang de sleutels opnieuw aan 1 bos in de gang.



Laat alle binnendeuren openstaan.



Doof alle lichten, controleer dit nog eens goed.



Overloop deze lijst nog eens;
 vooral de vensters, de verwarming en de lichten zijn heel belangrijk.



Doe de buitendeur op slot. Leg de sleutel in het bakje en doe het goed dicht.



Sluit het hekken af en zorg ervoor dat de cijfercombinatie niet meer leesbaar is.



Rij voorzichtig en kom nog eens terug.

DE VERWARMING


De verwarming staat aan als je toekomt.
 De standaard instelling is: 18°C van 7:00 tot 23:00, daarbuiten 16°C.



Die in de keuken moet je (nog) zelf aanzetten, tussen 2 en 3 is OK.



De radiatoren zijn wifi gestuurd. Alle radiatoren in dezelfde ruimte volgen elkaar.
 Als je de temperatuur in een kamer wilt veranderen, is het dus voldoende om aan 1 knop te draaien. De andere gaan mee.
 In de loop van de dag wordt de temperatuur een paar keer weer terug
naar standaard gebracht.



Je hoeft bij vertrek niets aan de verwarming te doen, dit doen wij van thuis uit.
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GANG


Op het tafeltje ligt een blauwe klasseermap met alle info in die we reeds verzameld
hebben, zowel over de elektrische toestellen als over de streek.



Verzamelde je nieuwe informatie of maakte je een mooie wandeling of fietstocht,
vul de map dan gerust aan.



Een samengestelde stafkaart hangt in de gang.
 Je kan ze van de haakjes halen en platleggen om er beter op te kunnen
kijken. Daar kan je je op situeren en er je wandelingen mee plannen.



Leuze ligt net linksboven op een stafkaart, je hebt er dus vier nodig om de streek
helemaal te omvatten. Hieronder de nummers van “Carte de randonnée”
 Aubenton, 2809 E
 Rozoy-sur-Serre, 2809 O
 Signy-le-petit, 2808 E
 Hirson, 2808 O



De aanwezige stafkaarten mogen niet gebruikt worden, daar moet je zelf voor zorgen. In de winkels hier zijn ze meestal niet te verkrijgen. Via www.ign.fr kan je ze bestellen.



In de gang hangt een zonnelamp. De schakelaar voor deze lamp vind je in het toilet,
helemaal bovenaan. Deze lamp mag gerust je hele verblijf (en daarna) blijven branden, het is LEDverlichting.



In de gang op de bank staat ook een oplaadbare lamp. Je kan die meenemen naar
buiten of als zaklamp gebruiken (je moet er op tikken om ze aan/minder of uit te
zetten.



Wasmachine, droogkast en strijkijzer zijn vrij te gebruiken. Wasmiddel, wasverzachter en wolwasmiddel is voorzien. Je vindt ze in het chauffagekot, de gebruiksaanwijzing ligt erbij. Lees die goed alvorens de toestellen te gebruiken.

SLAAPKAMERS


De verdeling van de bedden en het soort bed per slaapkamer vind je op de website
www.villa-argo.be en achteraan dit document.



In elke slaapkamer liggen de kussens en de donsdekens voor die kamer. Enkel deze
voor de slaapzetel van de pianoruimte liggen in de slaapkamer ernaast.



In beide slaapkamers boven staat een zetel die je tot 2-persoonsbed kan omvormen.
Het is alleen een beetje foefelen om het hoeslaken erop te krijgen. De dekens en
kussens liggen in de zetel zelf.
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Heb je extra lakens nodig, dan mag je die gerust gebruiken. Je vindt ze in het chauffagekot. Na gebruik leg je ze in het chauffagekot op de grond.
 Als je geen volledige set nodig hebt, gebruik dan de lakens uit de dozen
waar een mengelmoes in zit.

ONTSPANNINGSRUIMTE


Deze ruimte kan ook als extra slaapkamer worden gebruikt (vouwbedjes vindt je in
het berghok links in het gangetje achteraan. Er staat een kickertafel en een TV. Er
staat ook nog wat speelgoed in deze kamer.



TV-Vlaanderen: Het is even zoeken met de afstandsbedieningen om beeld en geluid
te krijgen. Je zet de blue-ray speler (sony) aan voor het geluid, voor de tv ga je naar
source en kies voor satelliet.

BADKAMERS/TOILETTEN


In de toiletten en de keuken hangen gastendoekjes. Die mag je gerust gebruiken.
 Gastendoekjes die vuil zijn mag je in het chauffage kot op de grond leggen.
 Reserve gastendoekjes liggen in het smalle keukenkastje naast de schuiven.



In de doucheruimtes ligt een badmatje. Gebruik het zeker maar vergeet niet om het
na het douchen op te hangen zodat het kan drogen.



Heb je extra handdoeken nodig, dan mag je die gerust gebruiken. Je vindt ze in het
chauffage kot. Na gebruik leg je ze in het chauffage kot op de grond.

KEUKEN


Bij gebruik van oven en gasbekkens moet je steeds beide afzuigingen gebruiken. Er
wordt op gas gekookt. De gasfles staat buiten. Mocht deze leeg zijn dan sluit je de
reserve aan en laat het ons weten.



Om de gasoven aan te zetten, moet je hem eerst openzetten. Is de deur dicht dan
zal je merken dat er niets gebeurt.
 Zet in de over niets onmiddellijk op de bodemplaat, altijd een schaal of
rooster gebruiken.



Alles mag in de vaatwasser, behalve scherpe messen. Gebruik die dus zoveel mogelijk.



Gebruik van de vaatwasser: de vaatwastabletten zitten in een plastiekje dat je er
moet af doen.
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Er is 2-voudig uurtarief dus gebruik vaatwasser en eventueel wasmachine zoveel
mogelijk ’s nachts.



Op de vaatwasser ligt een rol grote vuilniszakken en een rol kleine zakjes. Hang die
in alle vuilnisbakken die je gebruikt.

ZITHOEK/EETPLAATS


Houtvuur:
 Zet eerst de afzuiging aan. De knop vind je op de kast van de strips aan
de kant van de zetel.
 Met de pook kan je een schuifje aan de rechterkant openschuiven
waardoor je het deksel kan laten kantelen.
 Je stapelt voldoende hout en steekt het aan met een aanmaakblokje. Je
doet het vuur terug dicht, daarvoor heb je ook de pook nodig. De klep
kan niet zomaar dichtvallen.
 Het is belangrijk de klep pas terug te openen als het vuur echt goed
brandt zodat er zo weinig mogelijk rook naar buiten komt.



In deze ruimte vind je boeken, strips, spelletjes, knutselgerief en puzzels. Voor alle
leeftijden. Draag er zorg voor en leg alles (ongeveer) terug op de plaats waar het lag.



De eetplaats heeft een ijskast. Deze ijskast is vooral een drankijskast maar je doet
ermee wat je wilt. In de kast naast de ijskast kan je een paar bakken kwijt.



De placemats moeten goed afgedroogd zijn vooraleer je ze op elkaar legt.



Het kraantjeswater is perfect drinkbaar en lekker. Soms kan het even naar chloor
ruiken, dan schenk je best een kan in en laat je die even staan. De geur is snel weg.

BUITEN


Het tuingerief staat in het middelste schuurtje:
 extra tuinstoelen,
 ligzetels,
 parasols,
 strandtentjes.



Je mag de eetkamerstoelen ook buiten gebruiken. Vergeet gewoon niet om ze terug
binnen te zetten.



Kussens en dekens worden nooit mee naar buiten genomen.



We rijden niet al het gras af. Het hoge gras is bedoeld om in te spelen. Laat de kinderen er dus naar hartenlust in sluipen of op zoek gaan naar hazelwormen.



BBQ
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AFVAL


Gebruik vuilniszakjes in al de vuilbakjes en vuilnisbakken die je gebruikt.



Naast de voordeur staat een container voor papier, karton, glas, PMD en metaalverpakkingen. Volg de aanwijzingen die erop staan.
 Aangezien de PMD vuilbak niet zo groot is, maak je deze verpakkingen
best zo klein mogelijk.



Voor restafval zijn er vuilniszakken.
 In de keuken heb je een grote vuilbak.
 Buiten staat een zwarte vuilnisbak waar je zo’n zak kan inhangen.
 Volle vuilniszakken bind je toe en zet je in het middelste schuurtje.
 Is de laatste vuilniszak niet vol dan mag je die in de zwarte vuilbak buiten laten zitten. Zorg er wel voor dat deze vuilbak goed dicht is voor je
vertrekt.



Groente- en fruitafval mag je op de composthoop (C) achter het schuurtje deponeren.
 Ook vleesafval mag je op de composthoop gooien. De beesten, vooral
katten, komen het daar wel halen, anders krabben ze de vuilniszakken
open.



Ben je er op donderdagavond, zet dan zowel de vuilniszakken als de container buiten. Op vrijdag komt de vuilkar en ze zijn soms wel vroeg.

(C)
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VERDELING BEDDEN EN DEKENS PER KAMER
Op elk bed ligt standaard een matrasbeschermer en de nodige hoofdkussens. Er zijn in
totaal voor 20 personen donsdekens en hoofdkussens.
 KLEIN

H UI S J E

o 2p bed met 2p donsdeken / bed is 1,40m breed
o schuif onder bed, voor de slaapzetel in de pianokamer:

 2p donsdeken, 2p matrasbeschermer en 2 hoofdkussens
 1 extra 1p donsdeken en hoofdkussen
o 1p stapelbed met 2 x 1p donsdekens
o 1p slaapbank, schuif onder de bank:

 1p donsdeken, 1p matrasbeschermer en 1 hoofdkussen
 S L A A P KA M E R

B EN E DE N

o 2p bed met 2p donsdeken (2,40m op 2,60m!) / bed is 1,80m breed
o 1p stapelbed met 2 x 1p donsdekens

 S L A A P KA M E R 1

B O V EN

o 2 x 1p bed, tegen elkaar met 2p donsdeken
o 2p slaapzetel, onder kussen van de slaapzetel:

 2 x 1p donsdeken, 2p matrasbeschermer en 2 hoofdkussens
 S L A A P KA M E R 2

B O V EN

o 2 x 1p bed, tegen elkaar met 2p donsdeken
o 2p slaapzetel, onder kussen van de slaapzetel:

 2 x 1p donsdeken, 2p matrasbeschermer en 2 hoofdkussens
o duplex met 2 x 1p matras, 2 x 1p donsdeken en 2 hoofdkussens

5

E XT R A P L O OI B E D D EN

o De extra plooibedden kunnen overal bijgezet worden. Er is maar 1 extra set

donsdeken/hoofdkussen (zie klein huisje).
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