Huurinstructies Asel, gemeente Vöhl

Uw vakantieadres:
Auf dem Weinberg 10
Asel, gemeente Vöhl
Aankomst- en vertrektijden
Weekend
: aankomst vrijdag vanaf 14.30 uur, vertrek maandag voor 10.30 uur
Week
: aankomst vrijdag vanaf 14.30 uur, vertrek vrijdag voor 10.30 uur
Midweek
: aankomst maandag vanaf 14.30 uur, vertrek vrijdag voor 10.30 uur

Routebeschrijving:
Volg vanuit Dortmund de borden Kassel. Je komt dan op de A44. Dan neem je afslag 64
richting Diemelstadt. Hierna volg je Korbach. Net voor Korbach volg je de weg richting
Marburg en Frankenberg tot je het bord Vöhl ziet. Hier ga je naar links tot in Vöhl. In Vöhl
volg je de richting Asel. Aan je rechterhand zie je een weg die schuin omhoog gaat met een
bord Asel, hier rij je voorbij en volg Edersee. Na deze weg is het de 2e weg rechts. Beneden
aan die weg staat een groot wit bord waarop Senioren Residenz staat. Op deze weg hou je
rechts aan op het verharde gedeelte(asfalt) Halverwege links zie je ons hek(groen/wit) met
nummer 10 erop.

Zelf meenemen
U moet zelf meenemen: dekbed overtrekken, hoeslakens, kussenslopen, handdoeken en
theedoek. De matrasmaten de het hoeslakens zijn als volgt :
2 persoonsbed 160 x 200 cm ( 2 matrassen van 80X200)
2 persoonsbed 140 x 200 cm ( 1 groot matras)
2 eenpersoonsbedden 80 x 200

Dekbedden en kussens zijn in diverse maten aanwezig.
Wellicht handig om ook een zaklamp mee te nemen als u in het donker aankomt.

Algemeen
Afval, vuilnis
In de gemeente Vöhl wordt slechts 1 keer per maand (!) de vuilnis opgehaald. Vandaar ons (wellicht
vreemde) verzoek om uw vuilnis zelf zoveel mogelijk zelf af te voeren (mee naar huis nemen,
deponeren in openbare vuilnisbakken) en uiteraard in de vuilniscontainer bij het huis (deze svp met
elastieken dichtmaken ivm wasberen!). SVP uw glaswerk zelf deponeren in de daarvoor bestemde
glasbakken;
er is een glasbak in Asel bij de “Wassertret Anlage” en bij de speeltuin in het dorp of in Vöhl op weg
naar het dorp aan uw linkerhand.

Verwarming
Open haard


Svp met gezond verstand gebruiken en altijd ventileren ivm altijd aanwezig koolmonoxidegevaar! Voor
verwijderen van (hete) as altijd metalen emmer gebruiken en as in kachel nooit opzuigen met stofzuiger!!!!!!
As svp achter in tuin deponeren.

Overige kachels



Grote slaapkamer heeft een elektrische kachel in de schouw op 1000 w houdt deze de kamer op een
lekkere temperatuur, behalve als het echt koud is 2000 w gebruiken. Dit geeft wel snel overbelasting, als
je iets anders aan zet, dus het advies is alleen als het heel erg koud is!
Verder staan er voldoende elektra radiatoren; deze svp 'met beleid' gebruiken (dus niet allemaal tegelijk
op max zetten, dan slaan de stoppen mogelijk door).

TV/DVD
Kabel TV aanwezig en DVD. Svp switchen van DVD naar kabel-TV middels rood knopje op
scartkabel.

Elektriciteit
Er zijn in het huis 2 zekeringkasten:
1. In de grote slaapkamer achter het kleine deurtje rechts van de schouw
2. In de kleine logeerkamer achter de deur
1 = Alle contactdozen + de verlichting in het hele huis(behalve van het keukenblok zelf zoals het lampje in de
afzuigkap en de oven verlichting.
2 = Douchegeiser en het hele keukenblok (afwasmachine/oven/kookplaat) De zekeringen van de douchegeiser
zijn te herkennen aan de ronde vorm.




Doordat het huis (naast open hard) verwarmd wordt d.m.v. elektrische kachels, kan het soms voorkomen
dat er een stop doorslaat (als kachels overbelast raken, daarom svp niet alles op max zetten). Dit is in 9
van de 10 gevallen in kast 1. Mocht er een stop doorslaan dan hoeft er geen nieuwe zekering in er moet
alleen een hendeltje teruggezet worden dit wijst zich vanzelf.
Als de stop doorslaat dan is het aan te raden het toilet in de badkamer 1 keer te spoelen. De motor gaat
n.l. draaien op het moment dat de stroom weer terug komt en als het reservoir leeg is, is dat niet zo
goed.

Badkamer
Het toilet in de badkamer is een “Sani Broyeur” , dit is een toilet die d.m.v. een pomp het water afvoert.
Wij hebben een vriendelijk, doch dringend verzoek om in dit toilet zo weinig mogelijk (WC) papier te
deponeren, maar het papier in het emmertje te gooien. Het toilet in de andere kamer is uiteraard wel gewoon te
gebruiken.

Overig
-Gezien de aanwezige vijver (diepte ca. 1 meter) is dit huis niet geschikt voor jonge kinderen.
-Uw hond is uiteraard welkom in dit huis maar houdt u wel rekening met het volgende.
Honden zijn niet toegestaan in de slaapkamer; svp ook geen honden op het meubilair en wilt u svp de
tuin schoon achterlaten.

Algemeen:
Alarmnummers:
Politie:
110
Brandweer:
112

Huismeester:

Voor vragen of calamiteiten kunt u terecht bij de huismeester:
Carina und Dennis Schaffland (wonen vlakbij in Vöhl) : Familie Schaffland
Kirchweg 6, 34516, Vöhl tel.nr. 01520/ 6648714.

Buren:
Voor dringend noodgeval kunt u zich ook tot de buren (=houten chalet rechts van vijver) wenden:
Klaus en Anette Siegert Auf dem Weinberg 9, tel: 0171 3630755 (mobiel) of (056 35) 993566 (thuis)

Winkels



Asel zelf heeft geen winkels.
Vohl op 1 kilometer heeft in principe alles. Supermarkt (ook voor vers brood) “Edeka” met
daarnaast een drankwinkel, een slager, een apotheek, een drogist, een bloemenwinkel etc. etc.
Dichtstbijzijnde grote plaats, vijftien minuten rijden, is Korbach met veel meer winkels. Een
aanrader is Hercules op de Brilonerlandstrasse, een hele grote supermarkt waar ze alles hebben.
Ook Sachsenhausen (10 min. met de auto) heeft veel mogelijkheden (Edeka, Lidl, Aldi etc
etc).

De supermarkten(ook de Edeka in Vohl) zijn open tot 8 uur ’s avonds, ook
op zaterdag. In de maanden juli en augustus zijn ze ook op zondagochtend open.
VVV



In de boekenkast in de eetkamer ligt allerlei informatie over het gebied, ook wandelkaarten en
wandelroutes.
Meer informatie kun je krijgen bij de VVV in Vohl (in het gemeentehuis tegenover de
apotheek)

Restaurants




In Asel is “Gasthof Sauer” een aanrader, niet duur en goed echt Duits eten. Met name voor
degene die graag wild eten is het aan te raden in het najaar een keer langs te gaan.
In Vohl zijn verschillende restaurants. Een hele leuke is “Appelbaum”(tegenover Schlekker)
en ook de Italiaan ertegenover heeft lekkere pizza’s en is heel goedkoop.
Ook een aanrader is “La Vida Loca” In Harbshausen. Eten is goed, het uitzicht is mooi en
de locatie erg gezellig! Mooie wandelomgeving met daarna een drankje of een koffie in dit
restaurant.

Checklist bij weggaan:
-gelieve het huis 'bezemschoon' achter te laten, serviesgoed opruimen;
- vuilnis zoveel mogelijk zelf afvoeren, glaswerk svp zelf deponeren in glasbak;
-BBQ rooster schoon achterlaten;
-vaatwasser leegruimen;
-koelkast svp aan laten staan op laagste stand;
Bovendien bij koud weer/vorst:
-svp thermostaat van verwarming in de beide (grote) slaapkamers op stand (1) laten staan en deur van
de badkamer en van de WC openzetten (ivm vorstbescherming!).

Voor boekingen en info:

Ben Hendrickx
tel
fax
e-mail
internetsites
Ing

: 030- 243 85 81 of 06 21 22 11 36
: 030- 243 85 69
: sd.advies@planet.nl
: www.ardennenvakantiehuis.com
: 395 85 10 (t.n.v. B.E.M. Hendrickx, Utrecht)

We wensen u een prettig verblijf in Asel !

