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Adres
Fam. Jansen/ Manus/ 24370 Ste Mondane /
France
Het huis is bereikbaar via de nieuwe autoweg, de
A20 (Parijs-Toulouse), via Parijs, Limoges, Brive
en Souillac te bereiken. Bij afslag Souillac (55)
verlaat u de autoweg en gaat dan westelijk (via
dal van de rivier de Dordogne), richting Sarlat.
In Rouffillac de brug over naar zuidoever van de
rivier en via St. Julien de Lampon weer in Westelijke richting naar Ste Mondane.
Aparte routebeschrijving is beschikbaar.. Zie verder Michelinkaart: nr. 75.
Het huis ligt op een heuvel, is omgeven door een
grote tuin die vrijwel geheel bedekt is met gras.
Afmeting totaal ca 50 x 50 m.
Voor en achterzijde van tuin is deels omzoomd
door oude, natuurstenen muurtjes. Op het terrein
staan een aantal bomen en struiken. Tevens staat
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er een Borie (soort oude, stenen “Iglo”), gemaakt
van los op elkaar gestapelde stenen dienende als
berging of schuilplaats voor mens of vee.
.

Indeling huis
Het huis heeft 2 slaapkamers met ieder 2 nieuwe
bedden en inbouwkast, grote keuken met ronde
tafel en zitplaatsen voor 7 personen, badkamer,
toilet met wastafel, washalletje met Miele wasmachine en -wasdroger. Via ruime verbindingshal is
de eeuwenoude woonkamer bereikbaar (5 x 6 m.)
met een grote open haard. De verbindingshal
geeft tevens toegang tot een zolder, via een vaste
stenen trap. Hierop zijn nog 3 eenpersoons bedden beschikbaar (met deels nieuwe matrassen en
lattenbodems).
Boven de keuken bevindt zich nog een grote opbergzolder. Deze is via uitschuifbare trap nabij
slaapkamerdeuren bereikbaar. Hierop bevindt
zich de boiler en extra gereedschappen. Hierop
geen kinderen zonder toezicht toelaten. Er staat
een apparaat dat met trillingen marters verdrijft (in
de winter).

Elektra
Alle elektra is nieuw aangelegd. Het huis bevat 1
hoofdschakelaars en een tussen-schakelkast:
1 hoofdschakelaar in nis in woonkamer (deze regelt alle groepen), 1 tussenschakelaar in aparte
tussen-meterkast (in deze meterkast zitten alle
stoppen voor de aangegeven groepen). Deze meterkast bevindt zich in halletje boven de wasautomaten. Deze tussen-schakelaar altijd, ook bij vertrek, in stand AAN laten staan (=naar boven). Deze meterkast bevat alle groepen die gezekerd zijn
met diverse ampèrages. Bij elke groep staat een
beschrijving. Tevens staat aangegeven wat het
ampèrage van de stop is (10/15 of 30 ampère.).
Deze stoppen kunnen vanaf bovenzijde naar beneden klappen om zo de stop vrij te maken (pas
op: hij kan naar beneden vallen, dus 2 handen
gebruiken.)
Reservestoppen liggen in een lade van grenen
bordenkast in keuken. Let op het juiste ampèrage.
Er is nog een derde schakelaar, bestaande uit 3
parallel geschakelde schakelaars. Deze bevinden
zich op de opbergzolder naast de boiler. Deze ook
steeds aan laten staan (bovenstand, goed aandrukken).
Bij onweer kan soms de stroom uitvallen: dan
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meestal alleen de hoofdschakelaar in woonkamer
weer naar boven draaien.
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Boiler staat ingesteld op continue opwarming.
Huurders hoeven hier niets aan te veranderen!!
De boiler is begin aug. 2011 vervangen door een
nieuw exemplaar. Hij staat op zolder aan Noordzijde, en is via een uitklapbare trap in de keuken
bereikbaar. Vlakbij trapgat op zolder zit de lichtschakelaar. Op deze zolder bevinden zich naast
de boiler de 3 parallel gekoppelde zekeringen.
Als boiler goed functioneert hieraan niets veranderen!!
Omhoog = ingeschakeld. Ze bevatten 3 speciale
stoppen van ieder 10 Amp.. Geheel rechts in het
regelpaneel (onder plastic kapje) bevindt zich de
regeleenheid. Stand 1 = standaard (continu verwarmen). Tussen 0 en 1 is klokstand (deze niet
gebruiken). Het duurt na inschakeling van electra ca 4 uur totdat de boiler geheel is opgewarmd. (tot ca 60 graden).
Bij vertrek laat u de boiler aanstaan. (De hoofdschakelaar in zitkamer schakelt alles ineens
uit). Voordat u de 1-e maal gaat douchen, nadat
boiler is opgewarmd, laat u de douchekraan op
max. warmte ca 1 min. doorstromen om alle mogelijke bacteriën weg te spoelen.

sche radiatoren. Deze zijn voorzien van een thermostaat. De winters (nov-april) zijn dikwijls koel en
vochtig. Maar ook in de zomer zijn de nachten
vaak koel (10 graden). Een extra warme deken en
extra kleding (trui) is geen overbodige luxe. Gelukkig is de temperatuur overdag vaak wel aangenaam.
Gaarne de elektrische verwarming in ruimtes, die
niet worden gebruikt, uitschakelen.
Voor de grote open haard in de woonkamer is er
achter in de tuin voldoende hout beschikbaar.
(kies droge, gekrompen blokken). Deze liggen
meestal achterin. Let er wel op dat dit hout (meestal eikenhout) vrij lang blijft branden.
De open haard is aan bovenkant afgesloten met
platen. Om te openen schuif de middelste plaat
aan achterkant naar rechts (bovenop andere
plaat). Trek nu aan ketting om voorste plaat te
kantelen. Niet te hard trekken: met de hand ev.
wat helpen. 45 graden omhoog is voldoende. De
afsluiting bovenin schoorsteen altijd open laten
staan.
Bij vertrek svp geen ongebruikt haardhout binnen
laten liggen. Hier kunnen beesten, torren in zitten
die mogelijk door het huis gaan zwerven.
De grote ruimte van de woonkamer is moeilijk
continue te verwarmen door de dikke stenen muren. Scherm haard af bij vertrek of leg de brandende takken wat uit elkaar met stenen ervoor
tegen wegrollen.

Water

Telefoon

Het water wordt via een ondergrondse leiding
aangevoerd. Het is goed drinkwater. Bij aankomst
wel even laten doorspoelen. Het water is kalkrijk
maar we gebruiken een anti-kalk filter om kalk eruit te filteren. Er bevindt zich aan de voorzijde van
huis een putje met daarin de watermeter. Deze is
afsluitbaar. Wordt alleen ’s-Winters afgesloten.
Aan achterzijde (buiten), ter hoogte van koelkast,
bevindt zich een putje met daarin twee kranen.
Deze dienen voor het aftappen van het koude en
het warme (boiler) water. Dan wel eerst de hoofdkraan afsluiten. Het aftappen van het water in leidingen en in de boiler moet meestal bij vertrek in
de maand oktober /november plaatsvinden.
Meestal gebeurt dit door de eigenaar.

In het huis zijn 2 Dect telefoons aanwezig. U kunt
ev. uw eigen Dect telefoon meenemen met bv uw
eigen adressenboek.
Voor binnenkomende gesprekken werkt alles
normaal. (hiervoor geen kaart nodig)
Het telefoonnr :
(vanuit nederland) = 00.33.55.32.85.448
(Plaatselijke nr: 05.53.28.54.48)
U kunt sinds 2010 de vaste lijn gebruiken. De kosten van tel. gebruik worden dan na afloop verrekend met de betaalde borg, als ze hoger zijn dan
€ 10,=

Boiler

Verwarming
Het huis kan geheel worden verwarmd via elektri-

Frankrijk/ Dordogne

Verkort bellen:
Politie
(Gendarmerie)
Brandweer (Pompiers)
EHBO (Aide medicale urgence)
Telefoonstoring (Derangements)
Telefonische inlichtingen

: 17
: 18
: 15
: 13
: 14
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brandblusser.

Internet: Sinds 2010 is er draadloos internet aangelegd (via zgn livebox van Orange). Met een laptop kunt u dan binnen het bereik overal bellen. De
eenmalig in te voeren code staat op box aangegeven.
GSM: Ontvangst via GSM telefoon is redelijk
goed. Indien de ontvangst op bepaald moment
wat minder is loopt u dan naar buiten richting
blokhut !!

Toegang/ sleutels
Het huis is toegankelijk aan achterzijde. De ingang zit aan rechter zijde (de andere buitendeur
niet gebruiken). Bij gekleurde sleutels is de sleutel
van de toegangsdeur groen.en groot (gemerkt: M
& C). De 2-e sleutel (soms goudkleurig) is van
toegangshek. De 3-e sleutel is van de houten
schuur in de tuin. De 4-e kleine sleutel is van waterbox aan voorzijde huis. Hierin de regelaars voor
de automatische bevloeiing.
Let op: bij afsluiten van toegangsdeur eerst klink
naar boven draaien alvorens de sleutel kan worden omgedraaid!! De deur kan enigszins klemmen. Extra sleutels van o.a. de schuur en buitendeur opbergzolder bevinden zich in linker keukenlade.
NB: de 2-e toegangsdeur steeds op slot laten met
de sleutel in slot.

Slaapkamers
Het huis bevat 2 slaapkamers met in ieder 2 eenpersoons bedden (90x200), en een slaapzolder
met 2 eenpersoons bedden (90x200) een apart 1persoons bed en 2 baby-ledikantjes (ca 1,20).
In de 2 slaapkamers zijn hang-legkasten ingebouwd. Hierin vindt u dekbedden. Op de slaapzolder staat een ladenkast.
Elke slaapkamer kan worden verwarmd met een
elektrische verwarming. Voor extra warmte zet
de schuif op stand zonnetje en stand 1-6. Thermostaat is ingebouwd. Gaarne uitzetten als u het
vertrek niet gebruikt. Eenzelfde radiator is in toilet
geplaatst. Laat deze steeds op stand 3 staan.
In de slaapkamers beneden is het hoofdeinde van
de bedden verstelbaar (met hand te bedienen)!!.
De buitenramen zijn in 2 standen verstelbaar
(kantelbaar en draaibaar)
Na vertrek de bedden svp weer afdekken met
plastic tegen ongedierte etc.
Slaapzolder: Hier 2 tuimelramen. Via openingshandel in 2 standen te zetten (Stand 1 = ventilatiestand). In de kantelramen is een verduisteringsgordijn ingebouwd. Ook is er een muggenscherm:
dit steeds dicht houden.
In de nis achter het gordijn staat de stofzuiger.

Woonkamer
Keuken
In de ruime eetkeuken vindt u alle benodigde keukengerei. Borden vindt u zowel in een van de onderste keukenladen als ook in de bovenkastjes. Er
is ook een uitschuifbare broodplank.
De gebruiksaanwijzingen voor de apparatuur
(magnetron, afwasmachine, wasmachine & wasdroger, magnetron e.a.) vindt u in een van de laden van antieke bordenkast. In diezelfde lade
vindt u ook een informatiegids met alle beschikbare informatie over huis en omgeving. De VVVfolders (van Sindicat d’Initiative) kunnen soms uit
voorafgaande jaren zijn. Ook liggen er wandelkaarten.
Er ligt ook een gastenboek voor uw opmerkingen/ervaringen.
In de bordenkast (achter middelste deurtje) ligt
ook een EHBO-doos. Onder de kast ligt een gereedschapkoffertje, boren en boormachine.
Naast het keukenraam, bij gordijn, hangt een

Frankrijk/ Dordogne

In de woonkamer is het heerlijk toeven. ’s Zomers
altijd redelijk koel en in voor- en najaar aangenaam door open haard. Weest u voorzichtig met
vuur. Om het wegrollen van de houtblokken te
voorkomen liggen er rond de stookplaat een aantal stenen. In een nis (achter de droogbloemen)
vindt u de hoofdschakelaar van de elektriciteit.
In de woonkamer of keuken staat een portable radio met CD.
Er is een schotel-antenne met een HD-TV (flatscreen). Via deze schotel kunt u de meeste Nederlandse en heel veel buitenlandse zenders ontvangen. Een gebruiksaanwijzing ligt ernaast. In de
TV zit een Canal+ kaart.
De TV steeds aanzetten met powerknop aan
rechter zijde. De powerknop op afstandsbediening
werkt vaak niet naar behoren.

Veiligheid
Het terrein in de omgeving is oneffen met veel
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losse steenslag.. Draagt u a.u.b. stevig schoeisel
als u gaat wandelen, vooral als het vochtig weer
is. Laat geen kinderen over de soms wankele stenen muurtjes lopen !!
In de schuur staan hiervoor enkele sets laarzen.
Weest u in het huis voorzichtig met vuur. Kaarsen
altijd onder toezicht laten branden.
In de keuken (links van het raam) hangt een
brandblusser.
In de antieke bordenkast in de keuken ligt een
EHBO doos.
Loopt u nooit zonder schoeisel in hoog, ongemaaid gras. Er leven in Frankrijk andere dieren
dan in Nederland.
Op kale rotsen en in ongemaaid gras leven soms
slangetjes. De meeste zijn ongevaarlijk. Bij de
plaatselijke apotheek in het dorp kunt u hierover
meer informatie krijgen.

Tuin
Het huis is omgeven door eigen terrein van
2500 m2. Het terrein is licht hellend. Opzij staat
een schuurtje. De sleutel hiervan (ook van fietssloten) ligt in de linker keukenlade.
In 2012 is er een bos bijgekocht. Ligt achter de
achtermuur (via opening bereikbaar). Totale
grootte 2000 m2.
In het schuurtje vindt u de ligstoelen, barbecue,
grasmaaimachine en 1 opblaasbare kano (met
blauwe tas met handpomp Ook vindt u daar een
hangmat (ophangbeugels hangen aan de 2 bomen achter in tuin), tuinslang en extra zitstoelen.
In najaar 2004 is er een irrigatiesysteem aangelegd. Door 2 regelaars kan dit zo worden ingesteld
dat alle planten een aantal malen per week een
half uur water krijgen. Problemen hiermee gaarne
doorgeven aan buren (boer) 1-e boerderij beneden: Doussot (zoon: Matthieu heeft het aangelegd). In de tuin staan diverse fruitbomen o.a. perzik, pruim, kers, appel & vijg. De meeste van deze
bomen zijn vrij recent geplant (herfst 1999) en zullen de eerste jaren nog geen vruchten dragen. Als
de vruchten rijp aan de bomen hangen kunnen ze
door onze huurders worden geplukt.
Achter in de tuin onder het houten afdak links ligt
het hout voor de open haard, meestal verdeeld in
een droge en natte stapel. Kies hiervan steeds de
meest droge stukken. In de schuur vindt u ook
diverse parasols. Let u er wel op dat u hem, overdag bij vertrek, steeds inklapt. Want een plotselinge windvlaag kan hem doen omwaaien. ’s nachts
altijd inklappen en kussens naar binnen brengen.
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Om wat natuurlijke schaduw te geven is er een
plataan geplant (tegenover de hal). Deze geeft in
de zomer voldoende schaduw in tuin .Als u wilt
mag u het gras maaien. Benzine hiervoor is milieuvriendelijk en zit in blauwe containerflessen in
blokhut. Buiten de looppaden laten we steeds grote delen van dit gras ongemaaid. Dit om veldbloemen een kans te geven om op natuurlijke wijze te groeien. U ziet aan het gras wel welke stukken ongemaaid kunnen blijven. Uitgebloeide
bloemen mogen worden weggeknipt, bv rozen.

Winkels
Ste Mondane (1,5 km) is een klein dorp. Er staat
een kerk met er tegenover een klein cafe. Hierin
zijn ook enkele artikelen te koop.
Op zo’n 5 km afstand van het huis, in St. Julien de
Lampon zijn 2 kleine supermarktjes. Tevens is er
een bakker, een apotheek, een café, een bank
(CA) met Pinautomaat aan buitenzijde (Credit
Cards) en een postkantoor met 2 aparte telefooncellen (telefoonkaart in postkantoor kopen). Alles
gesitueerd rondom de kerk. Nederlandse kranten,
van voorafgaande dag, zijn vanaf ca 09.15 uur
aanwezig (behalve op zondag en feestdagen). In
de zomermaanden worden sommige kranten in
Frankrijk gedrukt en zijn ze dus van zelfde dag
(o.a. Telegraaf).
De openingstijden zijn anders dan in Nederland:
tussen de middag (12.30-15.00 uur) vaak gesloten. De kleine zaken zijn vaak wèl op zondagochtend open.
Naar het Westen, in Grolejac, vindt u, vlakbij de
brug, een Petit Casino.
Grote supermarkten (Casino, Leclerc, Litl) vindt u
op 15 km afstand in Sarlat en Souillac.

Openingstijden (in St. Julien de Lampon)
Hierbij een indicatie van de openingstijden. Deze
kunnen variëren in zomer en winter.
Bakker: vanaf ca 07.00 uur, tussen de middag
gesl. Zondagochten geopend tot ca 12.30 H.
Soms is de bakker gesloten. Dan wordt brood in
supermarktje ernaast verkocht.
Supermarktje: 8-12.30 uur & 15.00–19.30
Zondagochtend geopend.
Markt: Op donderdagochtend is er een kleine
groente- en fruitmarkt. op het pleintje.
Bank: (Crédit Agrécole): dinsdag t/m za.- 09.1512.30 uur & 13.30 –17.00 uur . Aan buitenzijde
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kunt u geld pinnen (met bankpas of credit card)
Slager:. Open: 9-19.00 uur
(tussen de middag gesloten)
Postkantoor: Ma – Vrijdag 9-12 uur & 13.30 –
16.30 uur. Op zaterdag 9-12 uur. Buiten staan 2
tel. boxen (met kaart betalen)
Apotheker: Overdag (tussen de middag gesloten)

Belangrijke telefoonnummers
(vanuit nederland & mobiele telefoons: zonder
voorloop-nul)
Arts: Dr. D. Niger Le Bourg St Julien de Lampon
(achter marktplein, soort houten “pagode”) tel:
Arts: Dr. N. Fargues in Carlux, 05.53.29.76.19
Tandarts (dentiste): P. Abeille,
Adres: naast arts-in St. Julien de Lampon.
Tel:
05.53.29.74.90
Apotheek (Pharmacie): in St.Julien de Lampon
(bij kerk), tel:
05.53.29.70.07
Politie (Gendarmerie nationale): 17
Brandweer (Pompiers):
18
Wijkhulp (Infirmieres)., tel:
05.53.29.70.19
Boiler/water: Bij problemen:
Venuti (la serre) tel:
05.53.28.55.10
Algemene problemen: Aannemer:
Mr Barbiot St Julien de Lampon05 53.29.13.74
(Deze heeft ook reserve sleutel van woning)
Centre antipoison:
05.56.96.40.80
Centre Hospitalier(ziekenhuis)
in Sarlat:
05.53.31.75.75
EDF/GDF(levering elektriciteit) 05.53.59.22.24
Taxi en ambulance: Seignabou Alain,
in dorp Ste Julien de Lampon. 05.53.29.70.10
Bank: Credit Agricole/St. Julien05.53.29.76.33
Gemeentehuis Ste Mondane: geopend ma en vr
9-12.30 uur.

Afval
Vuilniszakken en glas worden door de gemeente
niet aan huis opgehaald. Afvalzakken kunt u het
beste tijdelijk in hal of in schuur opslaan (vanwege
openscheuren door dieren).
U moet ze zelf deponeren in een van de groene
containers die u overal langs de wegen ziet staan
(o.a. bij splitsing omhoog:“La Jugie”). Ook staan
er overal langs de wegen glasbakken. Plastic- en
kartonnen verpakkingsmateriaal moet, indien mogelijk, apart in gele plastic zakken in de gele containers worden gedeponeerd.
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Supermarkten
In de meeste grotere supermarkten kunt u met
credit-cards betalen. In kleine winkels alleen contant (Euro).
In Ste Julien de Lampon zijn 2 kleine supermarktjes. Ook is er een slager en bakker. (contante betaling).
In Grolejac (op T-kruising) is een Petit Casino
(credit-cards). Ook is er een bakker en aparte slager. Tussen de middag gesloten!!
Op 12 km van St Julien de Lampon (ca 17 km van
huis) ligt Souillac, met links langs de hoofdweg, bij
binnenrijden stadje,
een grote supermarkt (Le05.53.29.70.25.
Clerc). (creditcards). Tegenover deze supermarkt
is er een openlucht markt. Deze is in zomermaanden ook op zondag geopend. Je rijdt er langs.
Ook credit-card betaling bij benzinepomp op het
parkeerterrein.
Bij volgen route A20 vlak voordat je weer op
hoofdweg komt, ligt links de supermarché Casino.
Aan linkerzijde een nieuwe Lidl. In Ste Mondane is
er ook een kleine benzinepomp. In Sarlat, bij 1-e
rotonde linksaf ri. Bergerac, is een grote supermarkt (Casino). Vooraan is Leclerc, verderop ri
centrum is een Lidl.

Bezienswaardigheden
In het huis liggen folders van diverse Syndicat
d’Initiative (S.I.-) bureaus (VVV) . In Souillac en
Sarlat is nog meer informatie te verkrijgen.
Een apart SI- bureau voor de gehele streek vindt
u vlak naast de brug in St Julien de Lampon.
Er is informatie over wandelroutes in de omgeving
(zie info-map in keuken). Een van deze routes
loopt via de weg langs het huis.
Verder van belang:
Stadjes: Sarlat (middeleeuws), Souillac, Gourdon,
Domme, Beynac, Rocamadour zijn de moeite
waard. Verder diverse grotten (o.a. ook in Domme), en natuurlijk de vele kastelen (in Ste Mondane zelf: Château de Fénelon – (gehele jaar geopend.- tussen de middag gesloten).
Kanovaren : opstapplaatsen overal langs de rivier.

Markten
St. Julien de Lampon: op donderdagochtend is
er een kleine markt.
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Souillac : op vrijdagochtend is er een grote
(groente- en fruit-) markt op Place Doussot (in oude centrum, links van de weg).
Gourdon: Elke 1-e en 3-e dinsdag van de maand
een grote markt.
Sarlat: Op zaterdag is hier op parkeerplaats en in
hoofdstraat een grote weekmarkt.(gehele dag).

Rivier
Langs de rivier de Dordogne kunt u zonnebaden
(oever met keienstrand), zwemmen (in stroomgeul: let wel:sterke stroming!) en kanovaarders.
De rivier de Dordogne is vanuit het huis gemakkelijk te bereiken. Ga naar beneden (via aankomstroute) naar Ste Mondane en steek de grote weg
over (het weggetje links van het restaurant, langs
telefooncel). Ga rechtdoor tot T-kruising aan eind
en ga daar rechtsaf (over verharde grindweg).
Even verderop rijdt u vlak langs de rivier en is er
een schuine afrit. Laat uw auto boven staan,
neem strandstoelen ed. mee naar beneden.
In het huis zijn 2 rubberen opblaaskano’s (incl.
bijbehorende op te blazen zitmatras). Deze kunnen met voetpomp worden opgepompt. (zit in
blauwe tas, evenals extra zwemvest). Overal
langs de Dordogne zijn kano’s te huur. Het voordeel hiervan is dan je ook weer wordt teruggebracht op je vertrekpunt.

Buren
Aan benedenzijde: boerderij waar geitekaasjes(Fromage de Chèvres/Cabecou) en eieren te
koop worden aangeboden. Dit staat ook op borden aangegeven. Naam buurman: Doussot, tel.
(0)5.53.29.77.28 (Le Cros) In de zomer veel activiteit i.v.m. tabak verbouw.
Aan bovenzijde, rechts langs weggetje: naam:
Marcouvici, tel (0)5.53.29.80.88 (Manus)

Bij aankomst
1. NB: in zomermaanden zorgt onze beheerder er
meestal voor dat onze gasten niets hoeven in
te schakelen. De omschrijving hierna staat er
alleen voor noodgevallen.
2. De hoofdkraan van waterleiding zit in putje onder tegels aan voorzijde, rechts naast palmboom. Deze staat meestal open. Wel is de binnenafsluiting (draaihandel) soms afgesloten. Zit
rechts van wasmachine, dichtbij de vloer.
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Uitvoerige beschrijving dd 29 jan. 2015
3. De elektrische hoofdschakelaar (zit in nis in
woonkamer inschakelen (AAN=stand 1, is
stand naar boven).
4. Koelkast aanzetten (binnenin van stand 0 naar
1-7). Indien lichtje niet brand dan controleren of
stekker koelkast in stopcontact zit (vlak boven
koelkast). Laat stekker niet vallen.
5. Bij inschakelen elektriciteit wordt ook meteen
de boiler ingeschakeld. Het duurt ca 6 uur
voordat gehele boiler is opgewarmd. Voor
meer informatie en controle hiervan zie bij
BOILER
6. Via het toilet bij aankomst 1 of 2 (als er
niemand voor u is geweest) zakjes doorspoelen. Deze zakjes liggen in kastje van toilet(SEPTIFOS). Verder bij vertrek, of minstens
elke week 1 zakje doorspoelen. Deze dienen
om septic tank te activeren/versnellen.
Let op: bij afsluiten van deuren eerst klink naar
boven draaien alvorens de sleutel kan worden
omgedraaid!!

Bij vertrek naar Nederland
1. Er is hiervoor een aparte instructie aanwezig. De verhuurder spreekt met u af wat er
moet worden gedaan. Bij aankomst van
andere huurders kunnen vaak de tuinmeubelen op terras naast ingang blijven
staan. Parasol dan inklappen .Andere
meubelen in blokhut opbergen.
2. Het huis bezemschoon achterlaten. Na uw
verblijf zal een plaatselijke schoonmaakster het huis schoonmaken. Meestal op
zondag tussen 10:00 en 16:00 uur.
3. Koelkast leeghalen, schoonmaken en op
stand 0 zetten.(deur openlaten met doek
ertussen).
4. 1 zakje voor septic tank in toilet uitstrooien
en doorspoelen.
5. Alle tuinstoelen, fietsen, parasol e.d. in
schuur opbergen. Schuur afsluiten. De
grote tuintafel kunt u in de hal zetten
6. Hoofdschakelaar in nis woonkamer uitschakelen.
(UIT = 0 - stand = naar beneden)
7. Beide buitendeuren afsluiten. Van tevoren
controleren of alle ramen en luiken, indien
aanwezig, zijn afgesloten. Keukenraam
afsluiten d.m.v. rolluik.
Zie verder ook aparte instructies aankomst/vertrek

pag: 6

Vakantiehuis Sainte Mondane

Uitvoerige beschrijving dd 29 jan. 2015

Gastenboek

Radio frequenties
FM/Mhz
102,5
104,8
107,1
99,0/89,1
97,1/91,2
93,0/92,3
94,0/89,5
101,7/101,3

Station
Frequence 2
??
Sudradio
RF Perigord
Musique
Inter
Culture
NRJ(“Energie”,Franse popmuziek)

Frankrijk/ Dordogne

In het huis ligt een gastenboek. Het schrijven hierin is geheel vrijblijvend. U kunt hierin uw bijzondere ervaringen kwijt die ook van belang kunnen zijn
voor andere huurders. Indien er gebreken zijn dit
svp op een apart briefje melden aan huurders die
na u komen. Ook gaarne deze informatie apart
doorgeven aan eigenaar, bij inlevering cq verzending van sleutels.
Deze handleiding is op 29 jan. 2015 bijgewerkt.
Wij ontvangen graag van u opmerkingen cq aanvullingen op deze handleiding.
De inrichting van het vakantiehuis kan in de loop
van de jaren veranderen Aan ontbreken van voorzieningen of onvolkomenheden kunnen geen
rechten worden ontleend..
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