
HUISINFORMATIE LEVOUSY 

Algemeen 

WC papier, keukenrol, afwasmiddel, koffie, filterzakjes, thee, suiker en kruiden staan er voor 

algemeen gebruik, wij vragen u wel dit aan te vullen voor de volgende huurder.  

Aansprakelijk 

Voor schade, ongelukken, verliezen of andere onregelmatigheden tijdens uw verblijf is de verhuurder 

niet aansprakelijk.  

Afval 

Ook in Tsjechië wordt het afval gescheiden. Wij hebben daarvoor 2 vuilnisbakken in de keuken staan, 

1x voor grijs en 1x voor plastic. Onderin de vuilnisbakken ligt de rol met nieuwe vuilniszakken om te 

gebruiken. Ook papier en glas worden apart ingezameld. De dichtstbijzijnde containers vindt u vlakbij 

ons huis. U loopt richting de grote weg daar gaat u rechtsaf schuin de weg weer omhoog u ziet dan al 

meteen containers staan: grijs (restafval), geel (plastic), groen (glas) en blauw (papier). Het groene 

afval mag u bij ons op de composthoop achter in de boomgaard gooien.  

Brand 

Ter voorkoming van brand vragen wij u geen vloeibare brandstoffen te gebruiken om de openhaard 

mee aan te steken en geen andere dingen dan hout of briketten in de openhaard te stoken. Zet de 

klep van de schoorsteen altijd open door middel van de hendel links van de schoorsteen (’s zomers 

staat deze open en mag deze gewoon open blijven). Graag haardscherm gebruiken.  Let op het 

uitschakelen van elektrische apparaten terwijl u weg bent.  

Huisdieren 

Huisdieren zijn NIET toegestaan 

Roken 

Roken is binnenshuis NIET toegestaan 

Schade 

Mocht er tijdens uw verblijf iets (een bord, glas o.i.d)  kapot gaan geen punt maar wilt u dit dan zsm 

via de mail aan ons melden? Dan kunnen wij dit weer aanvullen. Mocht er veel gebroken zijn dan zijn 

wij genoodzaakt iets van de waarborgsom in te houden. Mocht het om een grotere schade gaan dan 

zal daar een passende oplossing voor gevonden worden. 

Schoonmaak 

Wij vragen u het huis op de dag van vertrek bezemschoon en netjes achter te laten, vuilnisbakken te 

legen en het vuilnis weg te brengen naar de containers, geen etenswaren in de koelkast achter laten, 

indien de openhaard is gebruikt deze weer schoon achter te laten, het tuinmeubilair en de 

droogmolen weer in de schuur op te bergen en de barbecue schoon achter te laten.   

Sloffen 

In Tsjechië is het gebruikelijk dat iedereen zijn/haar schoenen binnenshuis uit doet. Wij houden dit 

gebruik graag in ere daarom hebben wij gastensloffen voor u klaar liggen. Maar uiteraard kunt u ook 

uw eigen sloffen of dikke sokken meenemen voor binnenshuis.  



 

Tuin 

Tuinmeubels staan in de stenen schuur, graag de kussens van de tuinstoelen en hangmat ’s nachts en 

indien u er niet bent in de schuur opbergen. Aan het einde van uw verblijf ook graag de tuinstoelen 

weer in de schuur opbergen. Barbecue graag na gebruik schoon achterlaten. 

Het fruit uit de tuin mag u naar wens uit de bomen plukken. In de zomer zijn er kersen en pruimen en 

in het najaar appels en walnoten.  

Mocht u het leuk vinden wat te doen in de tuin ;-) grasmaaien wordt altijd op prijs gesteld.  

Veiligheid 

Laat niets open staan als u er niet bent. Ook al is het een klein dorpje waar eigenlijk nooit iets 

gebeurt en is de sociale controle groot, het zou toch vervelend zijn als juist tijdens uw verblijf er 

wordt ingebroken. Sluit het hek ’s nachts en bij afwezigheid. Het alarm en de camera’s zijn bedoeld 

voor beveiliging als het huis onbewoond is, deze worden van afstand gedeactiveerd in de ochtend 

voor uw verblijf.  

Verwarming 

Het huis wordt verwarmd door middel van een centrale verwarming. De thermostaat hangt in de 

keuken. De combiketel hangt in de badkamer en zorgt ook voor het warme water in de douche. 

Warm water in de keuken wordt verkregen door een kleine boiler in het keukenkastje. Voor de 

gezelligheid kunt u de openhaard in de woonkamer aansteken, hout kunt u zelf sprokkelen of 

aanschaffen. 

 

Een uitgebreide map met informatie ligt in ons vakantiehuis voor u klaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.vakantiehuishurencz.nl 


