
Beste gasten, 
 

Hartelijk welkom op Texel. Wij hopen dat u zult genieten van ons prachtige eiland, en dat het verblijf 

in ons huis u goed zal bevallen. Hieronder treft u een aantal huishoudelijke mededelingen en een 

beknopte handleiding voor het gebruik van de apparatuur aan. Uitgebreidere handleidingen vindt u 

in een map in de woonkamer. 

De woning is in 2018/2019 volledig gerenoveerd en gerestyled. Zo zijn onder meer de badkamer, de 

keuken en het meubilair vernieuwd. Wij hopen dat u zorgvuldig omgaat met de inventaris zodat ook 

de gasten na u optimaal kunnen genieten van hun verblijf. Natuurlijk kan er af en toe iets stuk gaan; 

meldt u dat dan bij Texelduinen (tel.: 0222-320300, email: info@texelduinen.nl), zodat zij zorg 

kunnen dragen voor vervanging of zo nodig reparatie. 

 

SLEUTELS 

- U bent binnengekomen via de sleutel uit het sleutelkluisje (naast de voordeur) waarvan u de 

code hebt gekregen via Texelduinen. Wanneer u het sleutelkastje weer sluit, altijd de code 

wegdraaien. 

- In het sleutelkastje binnen in de hal vindt u een sleutel van de achterdeur, van de terrasdeur 

en van het hangslot van het tuinhuisje op het terras.  

- Om de achterdeur en de terrasdeur af te sluiten, eerst de deurkruk zoveel mogelijk omhoog 

draaien en dan loslaten. U kunt dan de sleutel soepel draaien en de deur afsluiten. LET OP: 

nooit de sleutel forceren: wanneer de sleutel niet soepel draait is de deurkruk niet ver 

genoeg omhoog getrokken.  

 

TV 

- Met de zwarte afstandsbediening de TV aanzetten. Houdt u de aan-uitzetknop 2 seconden 

vast; daarna gaat na nog eens 2 seconden de TV aan. 

- Met de witte afstandsbediening de ontvanger aanzetten. Kies rechtsboven de knop i-tv 

- Als u onverhoopt geen beeld hebt, ga dan naar “menu” (zwarte afstandsbediening) en kies 

de   source (bron) “hdmi” (dus niet “TV”) 

 

THERMOSTAAT 

Door aan de thermostraat te draaien gaat het display knipperen en kunt u vervolgens de gewenste 

temperatuur instellen. Denkt u erom: alleen draaien, niet indrukken. 

 

WIFI: 

De toegangscode is: vACW8QfhcBNg 

 



 

WASMACHINE GEBRUIKSAANWIJZING (BEKNOPT) 

- Draai de kraan open 

- Open de wasmachinedeur door eraan te trekken 

- Houd de aan/uitknop enkele tellen ingedrukt 

- Voor dagelijks wasgoed, kies programma ‘gemengde was’ 

- Gebruik alleen vloeibaar wasmiddel, in bakje II 

- Voor meer informatie, raadpleeg de uitgebreide gebruiksaanwijzing 

- Schakel na gebruik de wasmachine uit en draai de kraan weer dicht 

 

DROOGTROMMEL: GEBRUIKSAANWIJZING 

Openen door middel van aan/uitknop, daarna op de knop ‘deur’ drukken. Programmakeuzes worden 

op de droogtrommel aangegeven. Bij mooi weer verzoeken wij u gebruik te maken van de 

droogmolen buiten op het erf. 

 

KOELKASTEN: 

In de keuken staat een gewone koelkast, zonder vriesvak. Een tweede koelkast, met een ruim 

vriesvak, vindt u in de bijkeuken. Deze koelkast bij voorkeur op stand 1 laten staan, voor dranken en 

groente, etc. 

 

INDUCTIEKOOKPLAAT: GEBRUIKSAANWIJZING 

- Raak de ‘aan/uit’-knop aan en kies de gewenste kookplaat 

- Met de +/- toets kan de stand hoger of lager worden gezet. U gaat direct naar 9 door de – 

aan te raken. De andere standen spreken voor zich. Vanuit 9 kunt u ook naar P (power = 

extra krachtig) gaan door de + aan te raken. 

- Een kookzone kan worden uitgeschakeld door naar 0 terug te gaan 

- Alle kookzones tegelijk uitschakelen: druk op de aan-/uittoets 

- Voor details, raadpleeg de uitgebreide gebruiksaanwijzing 

- Zandkorreltjes kunnen krassen veroorzaken 

- Gebruik de kookplaat niet als werkvlak 

 

VERLICHTING KEUKEN EN AFZUIGKAP:  

De spots links en rechts van de afzuigkap kunt u bedienen door de schakelaar vlak bij het 

koffiezetapparaat. De verlichting onder de bovenkastjes kunt u aandoen door de tiptoets links achter 

onder het linker kastje licht aan te raken. Wanneer u uw vinger langer op de tiptoets houdt kunt u 

het licht desgewenst ook dimmen. 

De afzuigkap heeft een eigen verlichting die middels een knopje op de kap kan worden bediend. Wij 

verzoeken u geen voorwerpen bovenop de afzuigkap te plaatsen. 



 

VAATWASSER GEBRUIKSAANWIJZING 

- Aanzetten met de aan/uit-knop links 

- Kies het programma: voor gewoon gebruik is P5 bij uitstek geschikt. 

- LET OP: druk altijd de toets ‘tablet’ in, wanneer de vaatwasser wordt aangezet. 

- Gebruik de all-in-one tabletten, die u op het aanrecht gevonden hebt  

 

LITERATUUR: 

Op de eettafel vindt u enkele bladen met beschrijvingen van Texel. Graag verzoeken wij u die bladen 

in het huis achter te laten. In de boekenkast staat ook literatuur omtrent Texel, de geschiedenis en 

landschappen van het eiland, de bewoners, en informatie over karakteristieke elementen in het 

landschap (inclusief de Texelse boerderijen en “schapenboeten”). Deze literatuur hoort bij het huis, 

dus ook hiervoor geldt: niet meenemen. Wilt u bij vertrek ook de map met informatie en 

handleidingen weer op tafel leggen? 

 

TERRAS 

De buitentafel mag op het terras blijven staan. Bij mooi weer kunt u ook de stoelen laten staan; bij 

slecht weer of harde wind bij voorkeur de stoelen in het kleine tuinhuisje op het terras plaatsen. De 

stoelkussens kunt u ook in hetzelfde huisje achterlaten 

 

BUITENBARBECUE 

 

De Barbecue mag uitsluitend met houtskool worden gestookt, te verkrijgen in elke supermarkt. 

Verwarm de grill voorzichtig (zonder vlammen). Voor het aansteken of opnieuw aansteken kunt u 

aanmaakblokjes gebruiken, maar in géén  geval spiritus of benzine. Gooi as- of houtskoolresten 

alleen weg als deze volledig zijn afgekoeld; nooit heet materiaal in afvalcontainers gooien. 

 

AFVAL 

In de container met het oranje deksel: plastic, verpakkingen van frisdranken en zuivel, blik 

In de container met het grijze deksel: restafval (ook etensresten: in plastic zakken uit de afvalemmer 

die in de keuken staat) 

Oud papier: in de doos onder de stellingkast in de bijkeuken. Bij veel papier: wegbrengen naar 

Scouting Centrum, Bernhardlaan 149, Den Burg, tegenover Garage Rentenaar. 

Glas in de glasbakken bij de supermarkten 

 


