HUISREGELS EN BELANGRIJKE
INFORMATIE VAKANTIEHUIS DE PONDOK
Allereest wensen wij jullie een fijn verblijf toe in ons mooie vakantiehuis de Pondok.
Vakantiehuis de Pondok is met heel veel inzet van vrijwilligers gebouwd en ingericht. Het beheer en
onderhoud wordt ook gedaan door vrijwilligers. Wij vragen u daarom vriendelijk de vakantiewoning
met veel respect te behandelen en de huisregels in acht te nemen.

ALGEMENE HUISREGELS
Aankomst en vertrek:
Weekend
Aankomst vrijdag vanaf 15:00 uur
Vertrek zondag voor 10:00 uur
Weekend (lang)
Aankomst vrijdag vanaf 15:00 uur
Vertrek maandag voor 10:00 uur
Midweek
Aankomst maandag vanaf 15:00 uur
Vertrek vrijdag voor 10:00 uur
Week
Aankomst vrijdag of maandag vanaf 15:00 uur
Vertrek uiterlijk vrijdag of maandag voor 10:00 uur
Wilt u een periode reserveren die afwijkt van de hierboven genoemde standaardperioden? Neem
dan contact met ons op (verhuur@pondokgaastmeer.nl) In overleg is alles mogelijk.
Parkeren kunt u op de oprit van vakantiehuis de Pondok.
Fietsen kunt u stallen in het fietsenhok achter het vakantiehuis. Hier kunnen de accu’s van
elektrische fietsen ook worden opgeladen.
De sleutel is te vinden in de sleutelkluis onder het afdak tegenover de voordeur. De code die nodig
is om de sleutelkluis te openen wordt na ontvangst van de huur in de bevestigingsmail aan de
huurder verstuurd. Bij vertrek, de sleutel in de afgesloten sleutelkluis achterlaten.
Het is de bedoeling dat de vakantiewoning na het verblijf:
•
•
•
•
•
•

Bezemschoon wordt achtergelaten
Afwasmachine is uitgeruimd
Koelkast en vriezer op stand 1 zetten
Vuilnis in de grijze container (staat tegenover de kerk)
Alle deuren en ramen sluiten
Sleutel weer in kluisje
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Inventarislijst: Controleer de inventarislijst. Mocht het zo zijn dat er een kopje o.i.d. is gebroken,
stuur dan a.u.b. een berichtje naar verhuur@pondokgaastmeer.nl. Op deze manier kunnen we de
lijst weer compleet maken voor de volgende gasten.
Borg: Eventuele schade zal in overleg worden verrekend met de borg.
Internet: Het Wifi-netwerk is PKNdeGaastmar. Code: Pieltsjerke
Er wordt gebruikt gemaakt van één gezamenlijke internetverbinding met de vakantiehuis de
Kosterswoning, het (vergader)-lokaal en de Pieltsjerke (kerk). Bij normaal gebruik moet deze
verbinding toereikend zijn.
Roken is binnenshuis is niet toegestaan.
Barbecueën mag op het grasveld voor of naast de Pondok. Vanwege de brandveiligheid is open vuur
zowel in de woning of buiten op de vlonder en in de tuin niet toegestaan.
Overlast: Hou rekening met de buren m.b.t. geluidsoverlast.
WC: Om verstoppingen te voorkomen is het doorspoelen van zaken die niet in een toilet horen niet
toegestaan. Gebruik hiervoor de prullenbak.
Honden zijn welkom maar mogen niet in de slaapkamers en/of op de zitmeubels. Overige
huisdieren in overleg.
Vuilnis in de grijze container tegenover de kerk.
Lege flessen in de glasbak voor bij de Dorpswinkel
Papier kunt u achterlaten in het (fietsen)hok achter de vakantiewoning
Rookmelder: Bij loos alarm de rookmelder resetten door op de functieknop van de rookmelder te
drukken.
Brandblusser is te vinden in de CV-kast in de hal.
Verlichting: reserve lampen in de CV-kast in de hal
Wassen en drogen is mogelijk in het toiletgebouw aan de kade, J.J. Hofstrjitte 11

Tot slot: de nabije omgeving van Gaastmeer en de rest van Friesland, biedt vele mogelijkheden tot
vertier en ontspanning. In de informatie map en op onze website vindt u meer informatie hierover.
https://pondokgaastmeer.nl

Vergeet ook niet een bezoekje te brengen in onze prachtige Pieltsjerke

WIJ WENSEN U EEN HEEL FIJN VERBLIJF IN VAKANTIEHUIS DE PONDOK
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HIERONDER VINDEN JULLIE TELEFOONNUMMERS DIE MISSCHIEN NODIG ZIJN TIJDENS JULLIE
VERBLIJF:

Algemeen noodnummer: 112

Politie (geen spoed): 0900 – 8844
Adres: Politiebureau Sneek, IJlsterplein 1, 8608 DG Sneek
Dokterswacht Friesland – Huisartsenpost Sneek
Adres: Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek (Antoniusziekenhuis Sneek)
Telefoon: 0900 112 7 112
Informatie: https://www.dokterswacht.nl/
Huisartsenpraktijk en Apotheek Schadenberg & Verdenius
Adres: Tollewei 107, 8621 CX Heeg
Telefoon: 0515 – 44 23 00
Spoed: 0515 – 44 22 44
Informatie: https://schadenbergverdenius.praktijkinfo.nl/
Huisartsenpraktijk en Apotheek Gietema & van Kapel
Adres: Tollewei 113, 8621 CX Heeg
Telefoon: 0515 – 44 22 92
Spoed: 0515 – 44 32 43
Informatie: https://gietemakapel.praktijkinfo.nl/
Wiersma Tandheelkunde
Adres: Tollewei 115, 8621 CX Heeg
Telefoon: 0515 – 44 22 08
Spoed na 17:00 en in het weekend: 085 – 84 509 39
Informatie: http://www.wiersmatandheelkunde.nl/
Antonius Ziekenhuis Sneek
Adres: Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
Telefoon: 0515 - 48 88 88
Informatie: https://www.mijnantonius.nl/sneek
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Adres: Bolswarderbaan 3, 8601 ZK Sneek
Telefoon: 0515 - 46 11 00
Informatie: https://www.mijnantonius.nl/thuiszorg-zuidwest-friesland
Dierenkliniek Sneek
Adres: Lange Veemarktstraat 11, 8601 ET Sneek
Telefoon (ook spoed): 0515 – 41 21 12
Informatie: http://www.dierenkliniek-sneek.nl/
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Dierenkliniek de Waterpoort
Adres: Kleine Palen 13, 8601 AB Sneek
Telefoon (ook spoed): 0515 – 41 24 27
Informatie: https://www.dewaterpoort.nl/
Supermarkt Dagwinkel van Netten
Adres: Munkedyk 13, 8611 JP Gaastmeer
Telefoon: 0515 – 46 96 53
Informatie: http://www.troefmarktvannetten.nl/
Restaurant d’Ald Herberch Yn’e Ielaek
Adres: Munkedyk 46, 8611 JR Gaastmeer
Telefoon: 0515 – 46 96 56
Informatie: www.aldherberch.nl
Toiletgebouw
Adres: J.J. Hofstrjitte 11, Gaastmeer
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