Beste gast,
Hartelijk welkom in uw vakantieverblijf op Strandcamping Groede.
Hier zal u de komende tijd ongetwijfeld op en top genieten en mooie herinneringen
maken. Kijkt u eens rustig rond. Mocht u tot de ontdekking komen dat er zaken zijn
beschadigd of ontbreken, meld dit dan zo snel mogelijk bij de receptie. Wij streven
ernaar dit vervolgens zo snel mogelijk te verhelpen.

App
Neem ook eens een kijkje op de gratis app van Strandcamping Groede. Deze kunt u
downloaden via de Google Playstore of de Appstore.

Receptie
Indien u vragen of opmerkingen heeft, staan onze medewerkers voor u klaar in onze
receptie. Bij hen kunt u tevens terecht voor meer informatie over de camping en de
omgeving. Onze receptiemedewerkers zijn tijdens de openingstijden ook telefonisch te
bereiken via +31 (0)117 37 13 84.
Wij wensen u een fijn verblijf én een natuurlijke ervaring aan zee!

Familie Van Damme en medewerkers
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1. Inventarislijst
Op onderstaande inventarislijst kunt u zien wat er in uw huuraccommodatie aanwezig
hoort te zijn. Ontbreekt er iets of gaat er tijdens uw verblijf iets kapot? Vriendelijk verzoek
dit door te geven aan de receptie, zodat de inventaris aangevuld kan worden.
Serviesgoed
Bierglazen (6)
Borrelglazen (4)
Broodmandje
Diepe borden (6)
Eierdopjes (6)
Gebaksborden (6)
Kinderservies (4 sets)
Koppen en schotels (6)
Limonadeglazen (6)
Mokken (6)
Ontbijtborden (6)
Opdienschalen (3)
Platte borden (6)
Puddingschaaltjes (6)
Theepot
Theeglazen (6)
Wijnglazen (6)

Keukengereedschap
Afdruiprek
Afwasteil
Blikopener
Citruspers
Flesopener
Garde
Kaasschaaf
Komkommerschaaf
Kurkentrekker
Maatkan
Onderzetters (3)
Schaar
Schilmesje
Schuimspaan
Snijplank
Vergiet Vlamverdeler
Voorraadpot

Bestek
Aardappellepel
Broodmes
Gebaksvorkjes (6)
Groentelepel
Juslepel
Lepels (10)
Messen (10)
Pannenkoekmes
Roerlepel
Soeplepel
Theelepels (10)
Vleesvork
Vorken (10)

Pannen
Bakpan
Hapjespan
Kookpannen (4)
Steelpan
Apparaten
Flatscreen televisie
Koffiezetapparaat
Magnetron
Senseo apparaat
Stofzuiger
Waterkoker

Buiten
Ligstoel
Parasol
Terrasstoel verstelbaar (2)
Terrasstoel stapelbaar (4)
Terrastafel
Schoonmaakartikelen
Afvalemmer
Emmers
Grote veger
Handveger
Spons
Stofzuigerzakken (2)
Toiletborstel/houder
Vloerblik
Vloertrekker
Wasknijpers
Zeem
Slaapkamer
2- slaapkamerchalet
Dekbedden (3)
Hoofdkussens (4)
Kapstokken (12)
Algemeen
Dienblad
Draadloos internet
Informatiemap
Rookmelder
Sierkussens (2)
Waarde kluisje
Wasrek

De volgende artikelen zijn op aanvraag tegen betaling en op basis van beschikbaarheid
te verkrijgen bij de receptie: Campingbedje, bedrekje, kinderstoel, kinderbadje,
handdoekenset (2 handdoeken en 1 badhanddoek), strandcabine, extra parkeerplaats.
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2. TelevisieZenders

2.

3. GebruiksaanwijZing kluisje
Hoewel de camping een veilige omgeving is, raden wij u toch aan om waardevolle spullen
op te bergen. Dit kan bijvoorbeeld in het kluisje of in de koffer van uw auto.
Kluisje sluiten
1. Toets een 4 cijferige code in, die u zelf kiest.
2. Doe het deurtje dicht en toets “ #”.
Kluisje open
1. Type uw code.

4. GebruiksaanwijZing Verwarming
U kunt de temperatuurinstelling verhogen middels de linker en de rechter rvs voeler.
Is de temperatuur niet naar wens? Meld dit aan de receptie, dan kijken we voor een
passende oplossing.
Beknopte handleiding thermostaat:
•
•
•

Door aanraking van de + of – toets wordt de ingestelde temperatuur zichtbaar.
De temperatuur is naar wens instelbaar door korte aanraking van de + of - toets.

De ingestelde temperatuur blijft zichtbaar zolang de C ˚ knippert. Daarna krijgt u de
werkelijke temperatuur te zien.
• Bent u langer dan 2 uur afwezig, dan gaat de thermostaat naar de ruststand, waar een
lagere temperatuur bijhoort. Komt u weer in de huuraccommodatie, dan zet u de
thermostaat opnieuw in de comfortstand door korte aanraking van de + of - toets.
• De ingestelde temperatuur blijft ingesteld zolang u aanwezig bent, er licht in de
huuraccommodatie brandt en er beweging gedetecteerd wordt.

5. GebruiksaanwijZing koelkast
Normaal gesproken staat de koelkast aan bij uw aankomst. Doet deze het niet?
Controleer dan de stekker in het keukenkastje naast de koelkast of in de kast van de
geiser.
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6. GebruiksaanwijZing magnetron
A Schakelklok
B Vermogensregelaar

Vul het te verhitten product in een geschikte schaal.
Open de deur en zet de schaal in het midden op de
glazen schotel. Sluit de deur.
Stel het gewenste vermogen in:
Opschrift Waarde

Vermogen Toepassing
magnetron
in %
LOW
Warmhouden 18
Smelten van kaas enz.
36
Ontooien van
DEFROST Ontdooien
diepvriesproducten
M.LOW
MED
M.HIGH
HIGH

Laag
Middel
Hoog
Maximaal

58
81
95
100

Doorkoken
Vlees garen, enz.
Kortstondig verhitten
Snel verwarmen

100% = 800W

Stel met behulp van de schakelklok de gewenste
gaarperiode in. De gaarperiode is afhankelijk van de
hoeveelheid en de hoedanigheid van de inhoud.
Na afloop van de tijd schakelt het apparaat uit. Er
klinkt een eindsignaal. Verwijder dan het gerecht.
De bereiding in een magnetron gaat veel sneller dan in
een gewone oven. Stel een korte gaarperiode in als u
niet helemaal zeker bent. U kunt later altijd nog even
naverwarmen.
De magnetron is uitsluitend bestemd voor:

• Het ontdooien van diepgevroren/gevroren levensmiddelen
• Het snel verhitten/verwarmen van gerechten of dranken
• Het garen van gerechten
Bepaalde voedingsmiddelen, zoals hele eieren en afgesloten serviesgoed (vb. dichte
glazen potten en zuigflesjes met speen) kunnen exploderen en mogen daarom niet in
de magnetron verhit worden.
Mocht er toch iets gaan branden in de magnetron. Houd de ovendeur dicht, trek de
stekker uit het stopcontact of onderbreek de stroomtoevoer in de schakelkast.
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7. GebruiksaanwijZing reisbed
Openen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reisbed uit de tas nemen en zoals Fig. 1
neerzetten
Matras (klittenband A) losmaken – Fig. 2
Reisbed half uit elkaar vouwen – Fig. 3
Vergrendelingen tot een hoorbare klik naar
boven trekken, Fig, 3
Vergrendeling onder het bed (onder de lus)
helemaal naar beneden drukken – Fig. 4
Matras op de bedbodem leggen en met
klittenband B vastzetten – Fig. 4

Sluiten
1. Klittenband B openen en matras uitnemen
2. Let u er op dat de bodem naar beneden
gedrukt is. Aansluitend de lus naar boven
trekken. - Fig. 5
3. Vergrendeling aan de vier zijden losmaken:
Vergrendeling een beetje omhoog trekken,
dan de drukknop indrukken en de
vergrendeling naar beneden drukken
– Fig. 5, Fig. 6
4. De lus helemaal omhoogtrekken en het
reisbed dichtklappen – Fig. 7
5. De buitenste zijden van het matras naar
binnen klappen
6. Het matras om het ingeklapte reisbed
vouwen (Fig. 2) en met de 3 klittenbanden
A dichtmaken (Fig. 1)
7. Reisbed in de tas schuiven

5.

