Strand Groede
Welkom op de grens van land en zee. Welkom op Strand Groede.
Ga op avontuur, ontspan. Laat de tijd stilstaan in het nu en geniet van hier zijn.
Echt hier zijn. Samen, niet alleen.
Familie, vrienden, kennissen, vreemdelingen, nieuwelingen.
Ontmoet elkaar, omarm elkaar. Maak verhalen.
Bouw kastelen van zand, of van lucht. Laat je gaan, laat je los.
Want hier kom je helemaal tot rust en krijg je energie om te ondernemen.
Hier duik je in een natuurlijk golfslagbad en kijk je ieder moment
naar een ander schilderij. Hier kan je nog ravotten.
Eet, drink en proef de prachtige natuur.
Voel zand tussen je tenen, de wind op je huid, de zee in je haren.
Haal heel diep adem. Zó smaakt vrijheid.
Hier is alles puur.
Welkom thuis.

et
Volg h ende
k
e
w k
ia
indruk rtverkeer v
a
c
a
v
fi
f .
p
schee Marine Tra
p
de ap

Inhoud
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Belangrijke adressen en telefoonnummers				
2
Ligging panoramahuisje							
3
Lekker eten in de omgeving					
4
Natuurlijke tips in de omgeving
6
Verken de streek met Rent&Joy				
8
Animatieactiviteiten							
9
Belangrijk van A-Z							 10-18
Inventarislijst								
19
Online aan zee								 20
Vertrekinformatie								
21
Uw mening telt								 23
Achter de schermen						
24-26
Gebruiksaanwijzingen					
27-30
Bijlage
Duinovergang 22a

Beste gast,
Hartelijk welkom in uw panoramahuisje op Strand 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.

Informatiemap
In deze informatiemap vindt u informatie over de panoramahuisjes, de omgeving en
andere praktische informatie. In de e-mail die u vlak voor uw aankomst heeft ontvangen,
vindt u actuele tips en handige informatie om uw verblijf nóg aangenamer te maken.

App
Neem ook eens een kijkje op de gratis app van Strandcamping Groede. Deze vindt u op
de tablet in uw huisje of kunt u op uw eigen smartphone of tablet 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 onvergetelijke ervaring aan zee!

Familie Van Damme en medewerkers
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2. Ligging panoramahuisje
Ligging
De panoramahuisjes liggen ten westen van het uitkijkpunt op het duin en kunnen
uitsluitend lopend bereikt worden. De loopafstand van Strandhuys De Vrijbuyter tot aan
de eerste panoramahuisjes is circa 500 meter.
Vanaf De Groese Duintjes (naast Strandhuys De Vrijbuyter) gaat u linksaf het schuin
oplopende duinpad op. Boven aan het verharde fietspad, start een schelpenpad naar
het uitkijkpunt. Vanaf het uitkijkpunt neemt u het duinpad naar beneden. Vanaf hier ziet
u de panoramahuisjes al op het strand staan.
De route naar de huisjes is zichtbaar met gele reflecterende driehoekjes. Deze
driehoekjes geven de looprichting aan.

Unieke namen
Ieder panoramahuisje heeft een unieke naam: Avondzon, Basalt, Boei, Haaientand,
Helmgras, KNRM, Krab, Loodsboot, Mossel, Paalhoofd, Strandloper, Visdief, Vuurtoren,
Zand en Zeeschip. De naam komt overeen met de afbeelding op de foto in het huisje.

Strandpaviljoen
Van Houten

Waterdunen

Strandpaviljoen
PUUR
Strandcamping
Groede

Panoramahuisjes

Zomer 2022
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3. Lekker eten in de omgeving
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 www.facebook.com/StrandGroede

Even geen zin om eten te maken?
Geen probleem! Schuift u lekker
aan bij Groede aan Zee of haal af!
Heerlijke lunch, lounge of diner,
of neem gewoon een heerlijke
huisgemaakte pizza mee!

Pizza afhalen
Margherita
Salami
Tonno
Kinder pizza
en meer..

* Het assortiment kan wisselen per seizoen. Kijk op www.groedeaanzee.nl

Alvast bestellen? Bel +31 (0)117 - 371 759
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4. Natuurlijke tips in de omgeving
Groese Polders is een aaneenschakeling van kleine
natuurgebieden en recreatienatuur. Met de camping
als startpunt is het een mooi gebied voor een
wandeling of fietstocht. Onderweg ravotten de
kinderen op de boomstammen en de klimtoren
met glijbaan.

Speel- en bunkerpark Groede Podium
Groede Podium is een verrassend speelavontuur
midden in de Groese Polders. Op het terras van
‘t Hoofdkwartier geniet u van een drankje met
een verse wafel of pannenkoek, terwijl uw
kinderen heerlijk spelen. Op de natuurlijke
speeltoestellen, klimtorens, springkussens en
in de waterspeeltuin raakt uw kroost nooit
uitgespeeld! Pauwen, herten, geitjes,
hangbuikzwijntjes, schapen en zeldzame
landbouwdieren scharrelen rond, op- en om
het terrein van Groede Podium.

Bunkers uit de Tweede Wereldoorlog
Het park was in de Tweede Wereldoorlog onderdeel van
de Atlantikwall, de Duitse verdedigingslinie langs de
Europese kust. U vindt hier nog originele bunkers, welke
nu onderdeel zijn van het speel- en bunkerpark. Uniek zijn
de authentieke schilderingen op de bunkers, waarmee de
soldaten de bunkers als huisje camoufleerden. Je komt er
alles over te weten tijdens een Bunkertocht. Meld je vooraf
aan, ze worden regelmatig georganiseerd.

Activiteiten in ‘t Park
Speel- en bunkerpark Groede Podium is een
fantastische plek voor zowel groot- als
kleinschalige activiteiten en evenementen.
Gedurende het jaar wordt het park graag
omgetoverd tot festival- of activiteitenterrein!
Een springkussenspektakel tijdens
Spring in’t Park, Familiefestival BUNKEREN
of genieten van de herfst tijdens Herfst in ‘t Park?
Meer informatie via www.groedepodium.nl.
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Waterdunen
Waterdunen is een bijzonder natuur- en recreatiegebied in
aanbouw en heeft haar deuren geopend in de herfst van
2021. Het gebied ligt op de grens van land en zee en is
uniek in de wereld. Er ontstaat namelijk een afwisselend
landschap waar eb en vloed de natuurontwikkeling
bepalen.
Over de wandelroutes
De groene Zeekraalroute (4,5 km) is deels verhard, deels
onverhard en je wandelt een stuk over een vlonderpad.
Het onverharde gedeelte van de wandelroute kan bij regen
modderig zijn. Kies daarom voor stevige schoenen.
De oranje vogelroute (5,5 km) voert over vlonderpaden,
langs kijkhutten en -schermen via de zee.
De blauwe golfroute (9km) is een grote ronde langs de randen
van het gebied. Je krijgt zo het hele gebied te zien!
Waterdunen ligt op een plek waar veel trekvogelroutes
bijeenkomen. Vooral in het voorjaar passeren hier extreem
hoge aantallen vogels. Niet voor niets staat op de zeedijk
bij Breskens een grote vogeltelpost. Met zo’n 14 kilometer
aan paden is Waterdunen een heerlijk recreatiegebied.
Struinen door de natuur en zien hoe de getijdenduiker z’n
werk doet terwijl de kinderen zich vermaken met zand,
water, slik en schelpen in het speelgedeelte. En wilt u uw
natuurkennis verrijken? Dat kan in de observatiehutten en
tijdens een excursie. Natuurlijk een plek die je als ware
natuurliefhebber niet mag en wil missen.
* Let op: Waterdunen is voor een groot deel fiets- en
hondenvrij.

Cletemspolder
Wie zich terug richting de kust begeeft mag de
wandelroute door de Cletemspolder niet missen.
Met het speeltoestel, de hangbrug, het trekvlot én
de stapstenen is het een ware speelpolder voor
kinderen.
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5. Verken de streek met Rent & Joy
De omgeving leent zich uitstekend voor
eindeloze én grenzeloze ontdekkingstochten.
Geruisloos toeren via duinpaden en
kronkelige polderweggetjes met een tweeof meerwieler. Op pad met zo’n stoere
e-chopper, golfkar, e-scooter of (elektrische)
fiets? Reserveer vooraf via de Strandcamping
Groede App.
Bij de fietsverhuurpunten, naast de receptie,
zijn gratis fietskaarten verkrijgbaar waarmee de
leukste plekjes te vinden zijn! Vertrek vanaf het Rent & Joy
verhuurpunt op de Strandcamping.

Zeker op weg pakket
Wilt u gedekt zijn bij pech onderweg, diefstal of annulaties? Sluit dan het “Zeker op weg
pakket“ af. Kijk voor meer informatie in de app of vraag ernaar bij onze
receptiemedewerkers.

Fietsenstalling
Bij de parkeerplaats naast Strandhuys Vrijbuyter is een fietsenstalling. U kunt uw eigen
fiets of het gehuurde vervoermiddel binnen het groene hekwerk aan de rechter zijde
parkeren en vastmaken aan de metalen beugel. Hier zijn ook oplaadpunten voor
elektrische fietsen. De stalling is op eigen risico.
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6. Animatieactiviteiten
Tijdens de (feest)weekenden in het voorseizoen en gedurende de (Nederlandse)
schoolvakanties organiseert het animatieteam van Strandcamping Groede allerlei
activiteiten voor jong en oud.
Via de Strandcamping Groede App kunt u het
animatieprogramma van de desbetreffende week
vinden. Voor sommige activiteiten is het nodig om
vooraf aan te melden. Dat kan direct via de App.
Verschillende activiteiten zijn op het strand. U herkent
de groep aan de oranje Strandcamping Groede kleding.
Naast Strandpaviljoen PUUR staat een net waar je kan
(beach)volleyballen.

Erop uit in de omgeving
Wandelen en fietsen
Voor uitgebreide informatie over bezienswaardigheden en uitjes in
de omgeving kunt u terecht in de App of bij de receptie. Tevens zijn hier
fiets- en wandelroutekaarten van de streek verkrijgbaar.
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’s Avonds en ‘s nachts
Verwacht u terug te komen in het huisje als het donker is? Laat de verlichting boven de
grote foto branden en vindt uw panoramahuisje makkelijk terug. Tip: neem ook een
zaklamp mee.

Auto parkeren
Tegenover de ingang van de camping naast Strandhuys de
Vrijbuyter is er voor u een parkeerplaats gereserveerd.
Deze parkeerplaats heeft dezelfde naam als uw huisje.
Het is niet mogelijk de camping op te rijden met uw auto.
Krijgt u overdag bezoek? Zij kunnen voor ¤ 4.- per dag
parkeren op Parking Strand Groede aan de Zeeweg.
Blijft uw bezoek overnachten? Meld dit dan bij de receptie
in verband met de toeristenbelasting en het toewijzen van
een parkeerplaats.

Bagagewagen
In de afgesloten fietsenstalling bij de parkeerplaats naast Strandhuys de Vrijbuyter staat
een bagagewagen klaar. Deze zijn voorzien van de naam van het huisje. Hierin kunt
u kleine bagage meenemen of de kinderen kunnen meerijden tijdens een wandeling.
Vanwege de rijbaarheid op het strand zit er in de wielen van de bolderwagen minder
lucht dan u mogelijk zou verwachten.
Tip: leg de bagagewagen ondersteboven in het zand achter het panoramahuisje. Zo blijft
de wagen aan de binnenzijde droog en is hij beschermd tegen de wind.

Barbecue & open vuur
Barbecueën is enkel toegestaan op de Yakiniku die standaard bij het huisje staat.
Houtskoolresten hoeft u niet zelf te verwijderen. De Yakiniku’s
worden tijdens wisseldagen door ons schoongemaakt.
Op zoek naar informatie over het gebruik van de
Yakiniku of tips voor een lekker recept?
Scan de QR code
Het maken van open vuur, ook in een vuurkorf,
is niet toegestaan.
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Calamiteiten
Bel bij calamiteiten altijd eerst 112 en breng uzelf en anderen in veiligheid.
Waarschuw ook altijd iemand van Strandcamping Groede en geef duidelijk aan in welk
huisje u zich bevindt. Wij kunnen dan de eerste maatregelen treffen en de hulpdiensten
begeleiden. Informeer ons via: +31 (0)117 371 970. Mogelijk wordt u een aantal keren
doorverbonden, maar blijft u a.u.b. aan de lijn. Waarschuw bij een vermissing of
drenkeling, tijdens het hoogseizoen de reddingspost op het strand. De reddingspost
Groede is te bereiken door te bellen naar: +31 (0) 117 372 213.

Diefstalpreventie
Onderin de kast in de slaapkamer is een kluisje voor waardevolle spullen. Let op dat u aan
het einde van uw verblijf uw persoonlijke spullen uit het kluisje haalt en de deur van het
kluisje open laat voor de volgende gasten.
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.

Fietsenstalling
Bij de parkeerplaats naast Strandhuys Vrijbuyter is een fietsenstalling. U kunt uw eigen of
de gehuurde fiets binnen het groene hekwerk aan de rechterzijde parkeren en vastmaken
aan de metalen beugel. Hier zijn ook oplaadpunten voor elektrische fietsen. De stalling is
op eigen risico.

Huisdieren
Verblijft u in een huisje waarin huisdieren toegestaan zijn? Draagt u
er dan alstublieft zorg voor dat uw huisdier geen overlast bezorgt.
Houd uw hond bij de huisjes altijd aangelijnd vanwege mogelijke
passanten. Het strand houden wij graag schoon en fris. Bij
aankomst ontvangt u van ons dan ook poepzakjes in een
leuke houder. Het laten urineren van de hond bij uw huisje is
niet toegestaan. U kunt uw hond uitlaten langs de paden in het
duingebied. Ruimt u de uitwerpselen van uw hond meteen op,
ook op het strand. Poepzakjes op? Navullingen zijn tegen betaling
verkrijgbaar in de vakantiewinkel van de camping.
Gebruikt u in het huisje alstublieft een mand of deken en laat de hond niet op de bank of
de bedden. Van 1 oktober tot 1 mei mogen honden de hele dag los op het strand lopen.
Van 1 mei tot en met 30 september mogen honden enkel aangelijnd op het strand lopen
tussen 10.00 en 18.00 uur. Tussen 18.00 en 10.00 uur mogen de honden wel loslopen. Wij
vragen u deze tijden te respecteren en overlast voor andere strandbezoekers te
voorkomen. Bij een aantal sanitairgebouwen op Strandcamping Groede is een
hondendouche.
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Huisvuil
Op het strand staan afvalbakken ter voorkoming van zwerfvuil. Gelieve deze niet voor
huisvuil te gebruiken. Het huisvuil kunt u deponeren in de afvalkorven achter uw huisje.
Lege flessen, batterijen, papier of karton graag apart verzamelen bij de afvalkorf of bij
vertrek op het terras plaatsen. Onze servicedienst zorgt voor de verwijdering.

Keuken
De afzuigkap wordt bediend door de schuif met de witte
houtstrook naar voren te trekken. Aan de onderzijde kunt
u de ventilator instellen op drie standen en het licht in- en
uitschakelen.
Bij uw vertrek hoeft u de koelkast niet uit te schakelen.
Wij verzorgen dit voor u. Doordat de koelkast geen
vriesvakje heeft, beschikt u over maximale koelruimte.
De handleiding voor de diverse keukenapparaten vindt u achterin.

Markten
In de regio worden verschillende weekmarkten gehouden met een diversiteit aan kramen:
-

Woensdag: 		
Donderdag:		
Donderdag:		
Vrijdag: 		
Zaterdag:		
Zaterdag: 		

Oostburg
Breskens
Middelburg
Sluis		
Brugge
IJzendijke

20 minuten met de auto
10 minuten met de auto
55 minuten met de auto
20 minuten met de auto
40 minuten met de auto
20 minuten met de auto

Tijdens het seizoen worden in meerdere plaatsen
braderieën georganiseerd. U vindt hierover meer
informatie via www.wezienjehiergraag.nl.
Ook in de Strandcamping Groede App vindt u leuke UIT-tips!

Meeuwen
Langs de vloedlijn, op het strand en op de golfbrekers is
voldoende natuurlijk voedsel aanwezig voor de meeuwen.
Daarom vragen wij u met klem de meeuwen niet te voeren.
Ze leren snel en worden steeds brutaler. Laat voedsel niet
onbeheerd achter, maar deponeer afval in daarvoor bestemde
afvalkorven.

Naaktrecreatie
Naaktrecreatie is langs de Zeeuws-Vlaamse kust enkel toegestaan op de stranden tussen
de paalhoofden 20 en 23 (in de richting van Breskens, ten oosten van Strandpaviljoen
Beachhouse bij Strandpaviljoen van Houten). Ook rondom de huisjes is naaktrecreatie niet
toegestaan.
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Noodnummer
Voor dringende zaken kunt u buiten de openingstijden van de receptie bellen met
+31 (0)117 37 19 70. U wordt misschien enkele malen doorverbonden, maar blijft u a.u.b.
aan de lijn.

Ontbijtservice
Geen zin om ’s ochtends zelf verse broodjes te halen? Maak gebruik
van onze ontbijtservice! U kunt uw bestelling doorgeven via
Mijn Panoramahuisje. Bent u niet thuis of nog niet wakker? Dan vindt
u de bestelling in de bezorgbox naast uw deur. Zo geniet u van een
makkelijk en heerlijk ontbijt aan zee. Een goed begin van de dag!
Wist u dat u ook de krant, een sapje, Nespresso cups, broodbeleg
of iets lekkers voor bij de koffie kunt bestellen?

Een heer lijk
t
ontbijtmomen

broodjes,
knapperige
t
vers gepers
a
ls p
sinaasappe
tje
en een kran
erbij!

Openbaar vervoer
Het fiets- en voetveer tussen Breskens en Vlissingen is ideaal als u een dagje een andere
regio van Zeeland wilt ontdekken. Houd bij terugkomst rekening met de laatste afvaartijd.
Voor de dienstregeling verwijzen wij u naar www.westerscheldeferry.nl.
Vanaf Breskens is er een rechtstreekse busverbinding naar België. Het dichtstbijzijnde
treinstation is in Vlissingen naast de aanlegplaats van de veerboot. Vanaf Vlissingen gaat
de intercity richting Amsterdam Centraal. Vanaf Brugge en Knokke kunt u de trein nemen
voor reizen in het buitenland.
Liever met de fiets of een ander tof vervoermiddel erop uit?
Naast de Ferry vindt u ook een Rent & Joy Verhuurpunt,
net als op de camping!
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Oplaadpunt elektrische auto’s
Uw elektrische auto opladen? Laden is mogelijk met een laadpas. Een oplaadpunt vindt u
op Strandcamping Groede bij de parkeervakken voor de wasserette, bij de verandachalets
en bij p11/p12 (kosten 0,35 per kwh). Vraag aan de receptie om de slagboom voor u te
openen.

Oplichtende zee
Wist u dat de zee ’s nachts soms licht geeft? De zee licht
dan blauw/groen op door de zeevonk, een minuscuul
lichtgevend diertje. Vooral tijdens zwoele zomeravonden
kan de zee oplichten op plekken waar het water beweegt,
zoals in de golven. Als de zee licht geeft, loop dan eens
door het natte zand of door het water. U ziet sterretjes
op uw armen, voeten of benen.

Paalhoofden
De paalhoofden dienen om de zeestroming voldoende
ver van de kant te houden en om de golven te breken.

Post en pakketten
Postpakketten worden afgeleverd in de vakantiewinkel op de camping. Houd er rekening
mee dat bij het afhalen van het pakket om uw legitimatie gevraagd kan worden.

Roken, drugs en alcohol
In uw huisje is roken niet toegestaan. Voor de sigarettenpeuken staat een asbak op de
onderste balk van de terrastafel. Alcoholmisbruik, drugsbezit en drugsgebruik zijn
verboden.
* Wist u dat sigarettenfilters voor 95 procent uit plastic (cellulose-acetaat) bestaan? Het duurt
tien jaar voordat de filters zijn afgebroken. Intussen kunnen ze in zee terechtkomen of worden ze
door vogels voor voedsel aangezien.

Sleutels
Aan de sleutels van de Panoramahuisjes is een kurk bevestigd.
Zo zijn ze snel terug te vinden in het zand.
Wanneer u vertrekt, graag de sleutels inleveren bij de
receptie. Indien u buiten de openingstijden vertrekt, dan
vindt u in de lichtmast op de parking van Strandhuys de
Vrijbuyter een sleutelbox, waarin u de sleutel mag
achterlaten.
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Storingen
Voor een storing aan apparatuur, machines en installaties kunt u contact opnemen met
onze receptiemedewerkers. Dit kan tijdens openingstijden van de receptie via +31 (0) 117
37 13 84 of buiten de openingsuren via +31 (0) 117 37 19 70 of mail naar
receptie@strandcampinggroede.nl (Bij dringende storingen kunt u beter telefonisch
contact op nemen). Wij hebben liever dat een storing meerdere keren wordt gemeld dan
helemaal niet.

Strandcam
Aan Strand Groede is het élk seizoen genieten. Niet alleen de zomers
zijn hier top. Niks mis met een verfrissende winterwandeling langs de
kustlijn en een stop voor een heerlijke warme choco bij één van de
strandpaviljoens… Onze Strandcam met live beelden van Strand Groede
vindt u op het Youtube kanaal van Strandcamping Groede.

Thuiszorg
Strandcamping Groede biedt u, in samenwerking met stichting ZorgSaam de mogelijkheid
om thuiszorg te krijgen. U kunt bij deze stichting tevens bepaalde hulpmiddelen in
bruikleen krijgen. Voor nierpatiënten is het mogelijk te dialyseren. Voor meer informatie
over de mogelijkheden en de bijbehorende kosten kunt u contact opnemen met
Zorgsaam via +31 (0)117 45 65 00 of kijk op www.zorgsaam.org.

Vakantiewinkel
Alles wat u nodig heeft op een mooie vakantiedag vindt u in de
Vakantiewinkel op Strandcamping Groede. De krant, verse
broodjes, alles voor een barbecue, strandartikelen en nog veel
meer. Voor verse broodjes bij het ontbijt kunt u gebruik maken
van onze ontbijtservice. Wist u dat u ook de krant, broodbeleg,
een sapje of iets lekkers voor bij de koffie kunt bestellen?
Het ontbijt wordt gebracht tot aan het huisje.
Koelelementen
In de vakantiewinkel zijn, tegen betaling van ¤ 1,00 statiegeld per stuk, koelelementen van
Strandcamping Groede te gebruiken. De kosten voor het invriezen bedragen ¤ 0,25 per
element per keer. Wanneer u de koelelementen na gebruik weer bij ons inlevert, krijgt u
uw statiegeld terug. Eigen koelelementen kunnen niet worden ingevroren.

Veiligheid
De openheid van de inrichting en het terras brengt met zich mee, dat u alert dient te zijn
op mogelijk valgevaar. Wij vragen u kinderen uitsluitend onder toezicht gebruik te laten
maken van de hoogslaper en toezicht te houden bij het betreden van het terras.
Verblijven op de opberg-/ techniekzolder is niet toegestaan. Hier kunnen spullen
opgeborgen worden, maar de toegang naar de technische ruimte dient vrij te zijn.
In het gootsteenkastje van de panoramahuisjes vind u een brandblusser.
Bij stormachtig weer kunt u bij het openen en sluiten van de deuren de extra handgreep
gebruiken.
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Zwemmen in zee
Let erop dat er na het voorbij varen van grote schepen tijdelijk meer golfslag kan zijn.
De extra golfslag bereikt het strand pas, als het schip al een eindje verder is. Bij opkomend
water dient u erop te letten dat diepere geulen ervoor kunnen zorgen dat u zichzelf insluit
wanneer u zich op een hoger gelegen zandgedeelte bevindt. Let altijd goed op in het
water en waar u zich op het strand bevindt. U leest meer over deze muien in de Strandcamping Groede app bij a tot z onder zwemmen.
Uitleg vlaggen
De in de zomerperiode aanwezige strandwachten hanteren een vlaggensysteem. Let daar
goed op, vooral bij de overgang tussen eb en vloed. De strandwachten hanteren de
volgende vlaggen:

Drijfmiddelen

Zwemmen

Strandwacht

Kind vermist

EHBO

verboden

verboden

aanwezig

of gevonden

aanwezig

Kuilen
Let op dat u geen diepe kuilen graaft voor de panoramahuisjes. Zeker in het donker zijn
deze kuilen niet goed zichtbaar voor passanten. Graag vanaf het huisje het strandgedeelte
de eerste 10 meter kuilvrij laten voor andere voetgangers en het bagagetransport.
U begeeft zich altijd op eigen risico op het strand of in de zee.

Ventilatie
In het huisje is mechanische ventilatie. In de toiletruimte is de ventilatie geschakeld met
het licht. Voor extra ventilatie kunt u dus het licht in de badkamer aanlaten. Na het
uitdoen van het licht draait de ventilator nog circa 10 minuten op hoge snelheid. Tijdens
het douchen draait de ventilator automatisch op de hoogste stand. De ventilatie kan niet
volledig uitgeschakeld worden.
Voor natuurlijke ventilatie bedient u de kierstandhouders en/of ventilatieroosters in de
toegangsdeur en terrasdeur en boven bij de opberg-/ techniekzolder.

Verdwaalde kinderen
Bij de receptie zijn gratis polsbandjes verkrijgbaar met de roep- en achternaam van uw
kind, uw mobiele telefoonnummer en het plaatsnummer.

Verloren en gevonden voorwerpen
Iets verloren? Informeer dan bij de receptie of het daar gebracht is als gevonden
voorwerp. Als uw verloren voorwerp nog niet gevonden is, noteren wij wat, waar en
wanneer u het verloren heeft, zodat we u kunnen informeren indien het terecht is. Het kan
ook zijn dat het voorwerp bij de strandpost of een strandpaviljoen is afgegeven.
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Heeft u (waardevolle) spullen gevonden, dan kunt u deze afgeven bij de receptie. Of mail
naar receptie@strandcampinggroede.nl met alle informatie en geef het voorwerp mee
aan één van de medewerkers op het strand. Uiteraard proberen we zoveel mogelijk de
eigenaar op te sporen. Indien dat niet lukt, wordt alles tot half november bewaard en
doneren wij zoveel mogelijk aan een goed doel.

Verwarming
De panoramahuisjes worden elektrisch verwarmd. De verwarming regelt u met de
thermostaat naast de deur van de badkamer. Is de temperatuur niet naar wens? Meld dit
aan de receptie en we kijken 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 met een
lagere temperatuur. Komt u weer in het huisje, dan zet u de thermostaat opnieuw in de
comfortstand door korte aanraking van de + of - toets.
• De ingestelde temperatuur blijft gehandhaafd zolang er beweging wordt waargenomen.

Vissen aan zee
Vissen vanaf het strand is met maximaal twee hengels toegestaan. In juni, juli en augustus
is vissen alleen toegestaan na 18.00 uur ‘s avonds tot 10.00 uur ‘s ochtends. Vissen met
werphengel: verboden van 1 juni tot 1 september tussen 10.00 en 18.00 uur. Voor het
spitten van zeepieren heb je een spitvergunning nodig. Deze is verkrijgbaar via
www.sportvisserijzwn.nl. Hier is ook andere handige informatie te vinden. Wil je meer
weten over vissen in de omgeving van Strandcamping Groede? Vraag de
receptiemedewerkers naar onze visfolder.

Wasserette
Wassen, drogen en strijken kan in de wasserette op Strandcamping
Groede: na de slagboom neemt u de derde weg links. Deze wasserette
is over het algemeen dag en nacht toegankelijk.
De wasautomaten en drogers zijn allemaal afzonderlijk te gebruiken.
Wassen kan tot maximaal 10kg en drogen tot 6kg wasgoed. Ook een
handwas of het strijken van de was kan in de wasserette gedaan worden. Het wassen
en drogen kan betaald worden met een betaalpas.

Zand afspoelen
Vakantie op het strand, betekent overal zand. Om minder zand in het huisje te hebben,
kunt u de borstels of de watergieter gebruiken. Vul ‘s avonds de gieter op met koud water
en zet hem klaar op het terras, zodat de buitenlucht het water op een aangename
temperatuurt brengt. Als de gieter altijd gevuld is, kan hij ook niet wegwaaien.
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8. Inventarislijst
Op onderstaande inventarislijst kunt u zien wat er in uw panoramahuisje 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

Keukengerei

Apparaten

Buiten

Bierglazen (6)

Afdruiprek

Magnetron

Asbak

Borrelglazen (4)

Afwasteil

Oplader voor tablet

Gieter

Broodmandje

Brooddoos
Blikopener
Citruspers

Samsung Galaxy Tab S2

Loungebank

Nespresso apparaat

Strandstoelen (2)

Standaard voor tablet

Terraskrukjes (3)

Eierdopjes (6)

Dunschiller

Waterkoker

Windscherm

Gebaksborden (6)

Flesopener

Kinderservies (4 sets)

Garde

Schoonmaakartikelen

Limonadeglazen (6)

Kurkentrekker

Champagneglazen (6)
Diepe borden (6)

Yakiniku
Afvalemmer

Algemeen

Koppen en schotels (6) Kaasschaaf

Emmer (1)

Bloemenvaas

Mokken (6)

Komkommerschaaf

Grote veger

Brandblusser

Ontbijtborden (6)

Maatkan

Handveger

Dienblad

Opdienschalen (3)

Onderzetters (3)

Spons

Droogrek

Platte borden (6)

Schaar

Toiletborstel - houder

Fruitschaal

Puddingschaaltjes (6)

Schilmesje (2)

Vloerblik

Informatiemap

Theeglazen (6)

Schuimspaan

Vloertrekker

Krukjes (2)

Theepot

Snijplank
Voorraadpot
Vergiet

Zeem

Opbergbak kinderservies

Wijnglazen (6)
Bestek
Aardappellepel
Broodmes
Groentelepel
Gebakvorkjes (6)
Juslepel
Kinderbestek (4 sets)
Lepels (10)

Pannen
Bakpan groot
Bakpan klein
Hapjespan
Kookpannen (4)
Steelpan

Salontafel
Slaapkamer

Slaapbank

Dekbedden 1.40 x 2.00 (2)

Stoelen (4)

Dekbedden 2.00 x 2.00 (2) Tafel
Hoofdkussens (6)

Waarde kluisje

Kapstok met 5 haken (2)

Wasknijpers (in bakje)

Kleerhangers (8)

Wijnkoeler

Lakenpakket
o.b.v. aantal gereserveerde
personen

Messen (10)
Pannenkoekmes
Roerlepel

Let op: het ampèrageverbruik is beperkt. U kunt daarom

Sauslepel

géén gebruik maken van apparaten die veel stroom
verbruiken, zoals een grill of elektrische barbecue e.d.
De volgende artikelen zijn op aanvraag tegen betaling en
op basis van beschikbaarheid te verkrijgen bij de
receptie: Kinderbedje, bedrekje, kinderstoel, kinderbadje
of extra parkeerplaats voor de auto.

Soeplepel
Theelepels (10)
Vorken (10)
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9. Online aan Zee
In uw huisje is er gratis WiFi en ligt een tablet voor u klaar. De wifi-inloggegevens zijn
terug te vinden op de houder van de tablet en aan de voorzijde van deze informatiemap.

Tablet Samsung Galaxy Tab-S2
In de panoramahuisjes is een tablet Samsung Galaxy
Tab S2 aanwezig.
Op de tablet zijn verschillende apps geïnstalleerd. Het is
niet mogelijk zelf apps te downloaden. Onderstaande
informatie geeft een impressie van de geïnstalleerde
apps.

App

Beschrijving
In de panoramahuisjes is bewust geen echte televisie geplaatst. Het
indrukwekkende scheepvaartverkeer en de wolkenluchten zorgen voor
live televisie. Via deze app kunt u op de tablet toch televisie kijken.
Lijst van radiozenders in Nederland, België en Duitsland.
Lijst van de grote kranten en online nieuwssites in Nederland, België en
Duitsland.
Herken de schepen die voorbij varen.
Ontdek de sterren en planeten op hun exacte locatie.
Wanneer gaat de receptie open? Wat is het laatste nieuws? Wat voor
getijde is het? Bekijk het allemaal op de Strandcamping Groede app.

Let op!
De tablets zijn zo ingesteld dat inloggegevens niet bewaard worden. Toch willen wij u
vragen erop te letten, dat u, wanneer u ergens heeft ingelogd, u ook even uitlogt.

Tablet in de lader bij vertrek
Vriendelijk verzoek om bij vertrek de tablet in de houder te plaatsen, de oplader aan
te sluiten en alle geopende programma’s af te sluiten.
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10. Vertrekinformatie
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan…
Wij hopen dat u van uw verblijf genoten heeft! De eindschoonmaak wordt door ons
verzorgd. Om voldoende tijd te hebben voor de schoonmaakcontrole en ervoor te
zorgen dat de nieuwe gasten op tijd in het huisje kunnen, vragen wij u vriendelijk het
panoramahuisje uiterlijk om 10.30 uur te verlaten. Indien u eerder wilt vertrekken dan uw
oorspronkelijke vertrekdatum horen wij dit graag één dag vooraf. Dit in verband met de
bagageservice.

Sleutels inleveren
Lever op de geplande vertrekdag a.u.b. de sleutels uiterlijk om 10.30 uur weer in bij de
receptie. Vertrekt u voor of na de openingstijden van de receptie dan kunt u de sleutels
in de sleutelbox in de lichtmast bij de fietsenstalling naast de parkeerplaats deponeren bij
“Strandhuys de Vrijbuyter”.
Indien u eerder vertrekt dan de geplande vertrekdag, graag een berichtje via
+31 (0) 117 37 13 84 of via de receptie.

Aandachtspunten bij vertrek
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Linnengoed van de bedden halen én los op badkamervloer leggen.
Vaat afgewassen en droog op zijn plaats en in de kast zetten.
Afval in de afvalcontainer achter het huisje of bovenaan de dijk deponeren. In de
containers op de dijk kunt u ook uw lege flessen, papier en karton gemakkelijk
gescheiden weggooien. Lege batterijen kunt u in het huisje laten liggen.
Kluisje controleren: zijn uw persoonlijke bezittingen eruit gehaald? Laat de kluis open
staan voor de volgende gasten.
De koelkast hoeft u niet uit te zetten.
Tablet aan de lader en alle programma’s sluiten.
Windscherm op het terras plaatsen en vastmaken met de zwarte elastieken.
Ligstoelen bij wind inklappen en buiten tussen de tafel en de loungebank plaatsen.
Anders graag de stoelen open laten staan op het terras.
Kussens van de loungebank buiten op de bank laten liggen als ze nog droog zijn. als
het gaat regenen, graag binnen leggen op de bergzolder. Natte kussens graag tussen
de tafel en de loungebank buiten rechtop zetten.
Controleer alle kasten nog eens om te kijken of echt alles is ingepakt.
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Bagageservice
Op vertrekdagen verzorgen wij voor u een bagageservice. Op maandag komen we vanaf
ca. 9.30 uur bij u langs om de bagage op te halen. De ophaalroute begint bij huisje
Zeeschip richting huisje Avondzon. De koperkleurige sleutel gebruikt u om de bagagebox
af te sluiten. De handbagage neemt u zelf mee in de groene bagagewagen. Tot 10.30 uur
heeft u de tijd om de bagagebox leeg te maken. Zet uw bagage bij droog weer a.u.b. klaar
op het terras. Helpt u even mee om de bagage aan te geven?
Op zondag is er om 13.00 uur een bagageservice voorzien.
Als u hier gebruik van wilt maken, dan dient u zich hier
minimaal één dag van te voren voor aan te melden via
de receptie. Wenst u een bagageservice buitenom onze
standaard tijden, dan kunt u gebruik maken van de
individuele service (¤ 20,-). Via de receptie kunt u deze
extra bagageservice reserveren.
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11. Uw mening telt!
Om onze accommodatie en service te optimaliseren, vernemen wij graag uw
aanbevelingen en suggesties. Verbeterpunten en/ of klachten stellen wij ook zeer op prijs.
Dit kan persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Uiteraard mag dat anoniem, maar
als we weten wie de afzender is, kunnen we contact met u opnemen.
Indien wij in het bezit zijn van uw e-mailadres ontvangt u na uw verblijf een online
enquête met vragen over het verblijf. Alles wordt vertrouwelijk behandeld.
Wilt u toekomstige bezoekers laten weten hoe leuk uw verblijf geweest is? Deel dan uw
mening bijvoorbeeld via Zoover.nl, Google reviews, Camping.info of Facebook.
Wij wensen u een goede (terug)reis of een prettige voortzetting van uw vakantie!
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social media!
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12. Achter de schermen
Ontstaan
Sinds juli 2013 staan er panoramahuisjes op het strand van Groede. De Gemeente Sluis
wilde graag overnachtingsmogelijkheden op het strand aan kunnen bieden en schreef
een wedstrijd uit. Uit negen inzendingen is ons ontwerp voor de pilot uitgekozen. Vanaf
2016 is het ook toegestaan op het strand van Nieuwvliet en Cadzand huisjes te plaatsen.
Het ontwerp en de verhuur in Nieuwvliet wordt gedaan door Camping Zonneweelde. De
strandhuisjes in Cadzand door Camping Hoogduin.

Natuurlijk ontwerp op het strand
Samen met advies- en ingenieursbureau Sweco (destijds
Grontmij) en WTS architecten is een plan gemaakt.
Tijdens het ontwerpen stond voorop dat de huisjes zo
goed mogelijk in het landschap moesten passen.
Natuurelementen stonden model. De ronde achterkant,
die vloeiend overgaat in het schuin aflopende dak,
verwijst naar een schelp. Ook de vorm van een
traditionele strandstoel is te herkennen in het ontwerp.
Het houtwerk is onbehandeld, waardoor het hout door de
weersinvloeden vergrijst en het panoramahuisje opgaat in de
omgeving. In de witte daklijn komen de witte lijnen van de branding terug.

					Panoramisch uitzicht
					Het open karakter van de huisjes zorgt ervoor dat u
vanuit 				
uw beschutte huisje gedurende de hele dag kunt
					
genieten van het strand, de weidsheid van de Noordzee
en het 				
indrukwekkende scheepvaartverkeer. Het skybed is
					
voorzien van een bijzondere hoogslaper van waaruit u
					
ook tijdens de avond en nacht van het uitzicht kunt
					genieten.
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Duurzaam en verantwoord genieten
Alle panoramahuisjes zijn gemaakt van duurzame materialen en er zijn verschillende
energiebesparende voorzieningen getroffen. Zo blijft de ecologische impact zo minimaal
mogelijk. De wanden en het dak zijn voorzien van vlasisolatie en er zijn duurzame
houtsoorten gebruikt. De FSC-houten kozijnen en buitenbetimmering van de huisjes zijn
gemaakt van materiaal dat niet behandeld hoeft te worden. Daarnaast beschikken de
huisjes over waterbesparende kranen en is de tijd van de watervoorziening van de
douchekraan ingesteld op ongeveer zes minuten per douchebeurt. Ook worden er
ledlampen gebruikt en is een slimme thermostaat aanwezig. De loungebank, tafel en
krukjes zijn gemaakt van oud grenenhout, hierdoor zijn ze ook erg zwaar.

								Strandthema’s
								Ieder huisje heeft binnenin een eigen
								unieke Zeeuwse uitstraling,
								gebaseerd op het strand en de
								omgeving. Het thema komt tot uiting
								in een eigen kleur, naam en
								bijpassende grote foto.
								Fotografie door Photo Inhorus.

Vervoer panoramahuisjes
Vanaf maart t/m eind oktober kunt u genieten van een
verblijf aan zee. In de winterperiode worden de
panoramahuisjes van het strand gehaald. Bekijk via
youtube het filmpje, waarin te zien is hoe de
panoramahuisjes van het strand gehaald worden.
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Foto’s bouw
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13. GebruiksaanwijZingen
Kookplaat
In de panoramahuisjes zijn verschillende merken kookplaat geïnstalleerd. Afhankelijk van
het merk en/of type vindt u het merk van de kookplaat boven de afbeelding van de
kookzones (Bosch), bovenaan in het midden (Whirlpool) of links onderin de hoek
(Whirlpool Schott ceran).

Merk: Bosch
Plaats de pan op de kookzone.
|
Om de kookplaten in of uit te schakelen, drukt u op het symbool O.
Er klinkt een
akoestisch signaal. De indicator die zich naast de hoofdschakelaar bevindt en de
indicatoren o van de kookzones gaan branden. De kookplaat is klaar om te werken.

•
•

•

Selecteer de kookzone met het symbool O.
Druk binnen de volgende 10 seconden op het symbool + of -. De basisinstelling wordt
getoond:												
Symbool + vermogensstand 9 / Symbool - vermogensstand 4 Selecteer de kookzone
en druk op het symbool + of - tot de gewenste vermogensstand verschijnt.
Selecteer de kookzone en druk vervolgens op het symbool + of - tot o verschijnt. De
kookzone wordt uitgeschakeld en de restwarmte-indicator verschijnt.

|
Uitschakelen: druk op het symbool O
totdat de indicatoren doven. Alle kookzones zijn
uitgeschakeld. De restwarmte indicator blijft branden tot de kookzones voldoende
afgekoeld zijn.

Merk: Whirlpool
Plaats de pan op de kookzone.
Om de kookplaten in of uit te schakelen, drukt u op
|
het vierkantje naast het pictogram (rondje met streepje O)
.
Na het inschakelen zijn alle kookplaten geactiveerd en
kunt u de juiste temperatuur kiezen. Als bij het pictogram
met het hangslot het lichtje brandt, dan is de kookplaat
vergrendeld. Voordat u de kookplaat kunt inschakelen,
dient u deze eerst te ontgrendelen. U kunt ontgrendelen,
of indien gewenst vergrendelen, door het vierkantje naast
het pictogram met het hangslot vast te houden, totdat
het lampje uitgaat, of bij vergrendeling aangaat.
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Merk: Whirpool Schott ceran
Plaats de pan op de kookzone.
Inschakelen of uitschakelen? Houdt het pictogram met het „aan/uit symbool” even vast.
Daarna brandt bij alle kookplaten een lampje, als teken dat ze ingeschakeld kunnen
worden. Daarna dient een keuze gemaakt te worden welke kookplaat men wil gebruiken.
Na activering van de gewenste kookplaat staat deze automatisch op stand 5. Met de „+”
en „-“ toetsen kiest u de gewenste stand. Uitschakelen gebeurt door het pictogram met
het „aan/uit symbool” even vast te houden, totdat alle lampjes uit zijn. Vergrendelen of
ontgrendelen gebeurt door het pictogram met het hangslot vast te houden. Bij
vergrendeling gaat er een lampje branden. Bij ontgrendeling dooft het lampje en kunnen
de kookplaten ingeschakeld worden.

Nespresso machine
Merk: Nespresso Essenza mini
1.

2.
3.
4.
5.

Merk: Nespresso Essenza mini

Druk op de espresso- of lungoknop om de machine AAN te zetten.
a. 1. Druk
Knipperende
lampjes:
opwarmen
(25AAN
seconden)
op de espressoof lungoknop
om de machine
te zetten.
a. Knipperende
lampjes:
opwarmen
(25 seconden)
b.
Lampjes
branden
zonder
knipperen:
klaar voor gebruik
b. Lampjes
branden
zonder knipperen:
klaarde
voor
gebruik
Til de hendel
volledig
omhoog
en plaats
capsule.
2.
Til
de
hendel
volledig
omhoog
en
plaats
de
capsule.
Sluit de hendel en plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
3. Sluit de hendel en plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
Druk op de espresso (40 ml) of lungo (110 ml) knop om te starten. Bereiding zal
4. Druk op de espresso (40 ml) of lungo (110 ml) knop om te starten. Bereiding zal automatisch
automatisch
stoppen. stoppen.
Verwijder
uw uw
kopje.
hendel
omhoog
en vervolgens
sluit deze
vervolgens
5. Verwijder
kopje.Haal
Haal dede
hendel
omhoog
en sluit deze
weer
om ervoor te weer om er
voor tezorgen
zorgen
de incapsule
in het capsule-opvangbakje
belandt.
dat dedat
capsule
het capsule-opvangbakje
belandt.

1

4
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2

3

5

Let op!
Het Nespresso
apparaat
is enkel geschik
t
voor aluminium
cupjes.
Deze zijn verkri
jgbaar
in de vakantiew
inkel.

Magnetron
Gebruiksaanwij
Zing

Koken met de magnetron
1. Draai de regelknop

. Stel het gewenste magnetronvermogen in (zie tabel hieronder).

2. Draai de regelknop

. Stel de kooktijd (tussen 0-30 minuten) in.

3. De magnetron start automatisch zodra u vermogen en tijd ingesteld heeft.
4. Nadat de ingestelde tijd verstreken is klinkt er een geluidssignaal en stopt de magnetron
automatisch.
Let op: Draai de regelknop
op 0 als de magnetron niet in gebruik is of als u de bereidingstijd wilt
verkorten. Hiermee voorkomt u dat de magnetron leeg wordt ingeschakeld. Het leeg inschakelen van
de magnetron kan leiden tot oververhitting en schade aan de magnetron.
Magnetronvermogen Toepassing
100 W
Zacht maken van ijs
250 W
Soep, stamppot, boter zacht
maken, ontdooien
400 W
Stamppot, vis
600 W
Rijst, vis, kip, gehakt
700 W
Opwarmen, melk, water koken,
groente

Ontdooien

1. Draai de regelknop
op stand
(250 W). Deze stand
is speciaal geschikt om te ontdooien.
2. Draai de regelknop
om de tijd in te stellen. De benodigde
tijd voor ontdooien is afhankelijk van het gewicht van het te
ontdooien voedsel (zie tabel hiernaast)
Gewicht (kg) Tijd (minuten)
1,0
15
0,8
11
0,6
9
0,4
6
0,2
3

Reinigen

● Maak de binnenzijde direct na gebruik schoon. Gebruik een vochtige doek om condens,
overgekookt vocht en voedselresten te verwijderen. Achtergebleven kruimels en vocht absorberen
magnetronenergie en verlengen de kooktijden.
● Zorg dat de afdekking van de microgolfverdeler schoon is. Vervuiling van de afdekking kan leiden
tot vonkvorming.
● Geurtjes verdwijnen als u een glas azijn of water met citroen in de ovenruimte zet. Schakel de
magnetron gedurende twee minuten in op vol vermogen. Daarna afnemen met en vochtige doek.

Waar u op moet letten
Prik met een vork of ander puntig voorwerp even in het vel van vlees, kip of vis. Hiermee voorkomt u
dat deze gerechten gaan spetteren.
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GebruiksaanwijZing
Als de magnetron ingeschakeld is, mag de deur geopend worden; de magnetron schakelt
automatisch uit en de ingestelde tijd wordt stilgezet.
Niet alle materialen kunnen in de magnetron, Bekijk hiervoor onderstaande tabel.
Materiaal
Papier
Aluminiumfolie
Huishoudfolie
Aluminium bakjes
Diepvries/magnetron servies
Hittebestendig plastic
Ongeglazuurd aardewerk
Metalen kookgerei
Normaal glas
Pyrex, ander ovenvast glas en
keramiek
Borden met metaalhoudende
sierrand
Metalen sluitstrip
Kwikthermometer
Afgesloten pot

Magnetron
Ja *
Ja **
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja

Fles met nauwe hals

Nee

Braadzakken

ja

*Gebruik niet-gedecoreerd keukenpapier voor het
afdekken van een schaal of onder brood bij het
ontdooien.
**Door dunnere gedeelten van gerechten (zoals
kippenpoten) af te dekken, voorkomt u dat ze te
snel garen.

Nee
Nee
Nee
Nee

GebruiksaanwijZing Nespresso

Let op!
Het Nespre
ssoapparaa
t
is enkel ge
schikt
voor alumin
ium
cupjes.

Merk: Nespresso Essenza mini
1.

Druk op de espresso- of lungoknop om de machine AAN te zetten.

a.

Knipperende lampjes: opwarmen (25 seconden)

b.

Lampjes branden zonder knipperen: klaar voor gebruik

2.

Til de hendel volledig omhoog en plaats de capsule.

3.

Sluit de hendel en plaats een kopje onder de koffie-uitloop.

4.

Druk op de espresso (40 ml) of lungo (110 ml) knop om te starten. Bereiding zal automatisch stoppen.

5.

Verwijder uw kopje. Haal de hendel omhoog en sluit deze vervolgens weer om ervoor te zorgen dat de capsule in het
capsule-opvangbakje belandt.
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1.

2.

3.

4.

5.

