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Wat zeker mee te nemen  

- donsdekenovertrekken (er is één 2-persoonsdonsdeken en twee 1-persoonsdonsdekens, normale 
afmetingen)  

- Matrasovertrekken (2 van 160x200 cm en 2 van 90x200 cm) 

- Badlinnen 

- Keukenlinnen 

- Eventueel : Senseo-koffie, vaatwastablet(ten), toiletpapier, plastic zakken voor vuilnis, … (Een 
Carrefour ligt om de hoek op wandelafstand) 

Wat te doen bij aankomst en vertrek 
Bij aankomst (dit kan op aankomstdag vanaf 13u, tenzij anders afgesproken): 

- De elektriciteit inschakelen (indien deze uitgezet zou zijn). Dit doet u in de hall in het zekeringenkastje. 
Tussen 1 april en 1 november is het niet nodig om de stroom uit te zetten na uw vertrek. Gelieve wel te 
controleren of alle verwarming is uitgeschakeld. 

- Indien u de koelkast wenst te gebruiken : koelkast inschakelen. 

- Indien u internet wenst : er is Telenet-internet. Het paswoord staat op de sticker van de decoder aan 
de TV of op de parlofoon. 

- De werking van TV met Telenet-box. Je hebt 2 afstandsbedieningen : met die van TV ga je met de knop 
"source" naar HDMI1 (de kans is groot dat hij meteen op het juiste kanaal staat bij aanzetten). Op dat 
kanaal kan je de TV besturen met de andere afstandsbediening. 

Bij vertrek (het appartement dient ten allerlaatste om 13u te zijn verlaten, tenzij anders afgesproken): 
- Indien er een ernstig defect is, gelieve dit te laten weten. 

- Controleer of u niets vergeten bent. Laat een rol toiletpapier achter voor de volgende huurders. Dank 
u. 

- Poets alles grondig. Maak ook de zakloze stofzuiger en de veegborstel proper ! Vergeet zeker niet de 
Senseo, de combi-oven en het kookvuur proper achter te laten ! 

- Sluit alle ramen 

- Controleer of alle verwarmingen op 0 (UIT) staan. 

- Sluit de binnendeuren en doof alle lichten. 

- Zet de hoofdzekeringen af en laat zeker de koelkast OPEN staan. Plaats ook de koelkast UIT (op waarde 
0 plaatsen) 

- Laat de vaatwasmachine op een kiertje staan zodat ook dit kan verluchten. 

- Wat met afval ? Buiten, langs de appartementsblok vindt u de afvalcontainers. Voor 1 euro kan u er een 

erg grote vuilzak in kwijt.  


