
Wij zijn blij met het huis in Ramersbach en vinden het fijn om het met jullie te delen. Om ervoor te 

zorgen dat iedereen hier met plezier kan verblijven, zijn een aantal zaken belangrijk. De afspraken 

zijn voor iedereen vast wel duidelijk, maar voor de zekerheid zetten we er een paar op papier. 

Zonder overigens uitputtend te zijn. 

Om te beginnen is het geen Center Parks of AirBnB huis; er is geen centrale schoonmaak en geen 

tussentijdse controle. De belangrijkste regel is hierom: ‘Laat alles achter zoals je het gevonden hebt.’ 

Waarbij natuurlijk geldt; ‘Heeft degene voor je het, om wat voor reden dan, niet goed achtergelaten, 

verzoek om dat dan zelf toch wel te doen      .’.  

Behandel alles in en om het huis met respect. En natuurlijk, waar geleefd wordt, beschadigt wel eens 

iets, of gaat er wel eens iets kapot. Als dat het geval is, meld het dan in ieder geval!  

Hieronder beschrijven we een aantal aandachtspunten. Waarschijnlijk letten jullie altijd goed op en is 

een en ander niet van toepassing. Toch zijn we nagenoeg alles wat hieronder beschreven is al een 

keer tegengekomen dat het niet goed is gegaan, dus wellicht toch even doorlezen. 

 

Bij aankomst; 

- Luiken boven openen; 

o Om de luiken boven open te kunnen doen, moeten eerst de balken verwijderd 

worden. Dit kan door de ‘keggen’ er aan de binnenkant uit te halen.  

o Dan kunnen de balken er rustig uitgehaald worden.  

o Leg deze voorzichtig (!) neer op de grond. Laat ze niet ‘stuiteren’, daarmee beschadig 

je de vloer.  

o Vergeet vervolgens niet om de afdekdopjes in de gaten te doen! Als je dit vergeet, 

komen de muizen en ander ongedierte naar binnen. 

- Water;  

In de winter kan het zijn dat het water afgesloten is. Dit om bevriezing te voorkomen. Controleer 

dit bij aankomst en zet hem eventueel aan. 

- CV-ketel; 

Controleer of de CV-ketel aanstaat. Anders de aanwijzingen op de ketel volgen. 

 

 

Tijdens het verblijf; 

- Etenswaren die aanwezig zijn, mogen gebruikt worden. Daarbij geldt wel ‘vul aan indien nodig’. 

Wanneer dit nodig is? Als degene na jou er niet minimaal 2 dagen mee vooruit kan.  

Geen zin om aan te vullen? Prima, dan gewoon niets gebruiken       

- Wees zuinig met gas, water en elektriciteit.  

- Ben je hier in de lente of de zomer? Onkruid mag altijd verwijderd worden en de plantenperken 

kunnen soms water gebruiken. 

- Ben je hier in de herfst of winter? Als we met z’n allen het blad opruimen een beetje bijhouden, 

moet het te doen zijn. 

- Ben je hier overigens in de winter? Kijk uit met sneeuw; soms kun je met de auto vast komen te 

zitten hier bij het huis      . Maar, sneeuwruimen is dan dus fijn, ook voor degene die na je komt. 

 



Bij vertrek; 

- Keuken; 

o Koffiefilter eruit?! 

o Oven en magnetron leeg en schoon. 

o Stekkers uit de stopcontacten. 

o Vuilniszak verschoond. 

o Koelkast zonder bederfelijke etenswaren en gewoon op stand 2,5 - 3 (zoals waarschijnlijk ook 

gedurende het verblijf). 

o Alles nog voldoende aanwezig. 

o Glas naar de glasbak. 

o Ramen en luiken gesloten. 

o Lichten uit. 

 

- Badkamer 

o Bekers schoon. 

o Wastafel schoon, geen spetters meer. 

o Bad schoon, geen haren in afvoer of zeepresten in badkuip. 

o WC schoon, geen remsporen of druppels. 

o WC-papier voldoende aangevuld. 

o Raam en luik gesloten. 

o Licht uit, deur open (aan de haak). 

 

- Huiskamer 

o Heb je gestookt? Graag hout weer aanvullen. En zorg dat je de open haard schoon maakt 

(as kan in de ‘pan’ in de donkere kast onder het balkon) en weer goed klaarzet voor de 

volgende. Weet je niet hoe? Dan zelf ook maar niet stoken      . 

o Goed stofzuigen; kruimels overal weg (onder de tafel/stoelen/banken). Dit voorkomt 

ongenodigd bezoek van muizen. 

o Ramen goed gesloten (voor luiken en balken zie de omgekeerde volgorde van ‘bij 

aankomst’). 

o Waterbak aan de verwarming vullen met water. 

o Lichten uit, deuren open. 

 

- Slaapkamers 

o Goed stofzuigen, ook onder de bedden. 

o Ramen goed gesloten (voor luiken en balken zie de omgekeerde volgorde van ‘bij 

aankomst’). 

o Waterbakken aan verwarming vullen met water. 

o Lichten uit, deuren open. 

 

- Balkon 

o Alle stoelen ingeklapt tegen de kant.  

o Tafels tegen de kant. 

o Matten schoon opgerold. 

o Vuilnisbak verschoond. 

o Schriklicht uit. 

o Stopcontact uit. 



- Beneden 

o Goed stofzuigen, ook onder alle bedden. 

o Douche schoon, vergeet ook niet de haren uit het putje. 

o Vuilniszak verschoond. 

o Ramen en luiken gesloten. 

o Lichten uit, deuren open. 

 

- Schuurtje 

o Alles weer terug hoe je het gevonden hebt. 

o Zorg ook dat alles schoon is. Denk hierbij ook aan de fietsen. 

o Licht uit. 

o Vergeet het schuurtje niet af te sluiten. 

 

Zoals al aangegeven, bovenstaande lijst is niet uitputtend. Behandel alles met respect, dan kunnen 

we met z’n allen nog lang plezier blijven beleven in Ramersbach. 


