Vakantiehuis
Zonnevylle

Info over

Beste vakantiegangers,
Van harte welkom op Zonnevylle, waar jullie hopelijk een plezierige tijd zullen
hebben! Een fantastische accommodatie, een groot speelveld, veel
natuurschoon met bos, duinen, strand en zee staan daar eigenlijk garant voor!
Deze informatiebrochure omvat alle praktische informatie en afspraken die
gelden tijdens een verblijf op Zonnevylle. En, wat het weer betreft; wist je dat
de zon in Zoutelande méér schijnt dan waar ook in Nederland?!
We wensen jullie een prettig verblijf toe!

Locatie
De Zonnevylle is gelegen in het
Zeeuwse dorp Zoutelande. Het dorp is
een badplaats en het vakantiehuis ligt
onder de duinen op slechts 5 minuten
loopafstand van het strand. Het
centrum van het dorp ligt op 15 minuten
loopafstand. Het vakantiehuis wordt
omringd door natuur en gelegen op een
rustige plek aan de rand van het dorp.
Een mooie plek voor een week of
weekend weg!

Gebruik

Faciliteiten
• Televisie
• Telefoon
• Vaatwasser
• Openhaard
• Barbecue
• Strandhuisje
• Speeltoestellen en schommel
• Grasveld (sport en spel,
kampeermogelijkheden)
• Washok
• Slaapkamer twee personen
• Slaapzaal voor zes personen (2x)
• Badkamer

Open haard Schakel eerst de
ventilator in en zet de klep in de
schouw open. Gebruik alleen
geperste blokken.

Duinweg 135
4374 ED
Zoutelande

Televisie (via satelliet) Volg de
gebruiksaanwijzing, te vinden in de
informatiemap.
Telefoon 0118-562365 Te vinden in
de hal. Met deze telefoon kan alleen
gebeld worden naar de huisarts, de
politie, de brandweer, het
alarmnummer en het Centraal
Kantoor van Juvent.

Stofzuiger De beheerder vervangt de
stofzuigerzak.
Vuilnis Deze deponeren in de
hardplastic rolemmer bij het
vakantiehuis.
Strandhuisje Te gebruiken in de
periode mei t/m augustus.
De sleutel ligt in de blauwe
afsluitbare kast in de woonkamer.
Ga bij de duinovergang linksaf, het is
het eerste huisje, nummer 35.

Handig om mee te nemen
• Bedden- en linnengoed
• Kussens
• Keukenlinnen
• Toiletpapier
• Vuilniszakken
• Filterzakjes
• Vaatwastabletten (3 in 1)
• Geperste blokken voor open
haard
• Houtskool voor de barbecue

•

Regels
Om voor alle gasten een leuke en
onbezorgde tijd in vakantiehuis
Zonnevylle te garanderen, vragen we
om je aan een paar regels te houden.

•

•
•
•
•

Roken in het gebouw is verboden
Open vuur is verboden
Huisdieren zijn niet toegestaan
Zorg ervoor dat alle ramen dicht
zijn als je weggaat

•
•
•

Houd rekening met de buren en
andere campinggasten en
voorkom problemen. Denk aan
overlast omtrent geluid, afval,
parkeren etc.)
Tussen 22:30 en 7:30 uur vragen
we om stilte en rust.
Er mogen tot 22.30 uur maximaal
25 daggasten in en rond
Zonnevylle verblijven.
Zorg dat alle (buiten)deuren op
slot zijn na gebruik.
Overnachting in het gebouw is
toegestaan tot maximaal 14
personen.

Fietsverhuur & regio
Fietsverhuur in de buurt is mogelijk.
Voor een uitgebreide kaart van het
gebied en andere toeristische info
kunt u terecht bij de plaatselijke VVV,
Bosweg 2 te Zoutelande.

Tarieven & reserveren
Huurtermijnen
Dag of dagdeel
Weekend: vanaf vrijdag 15:00
uur tot maandag 11:00 uur
Week: vanaf vrijdag 15:00 uur
tot vrijdag daaropvolgend
11:00 uur

Buiten de schoolvakanties
kan Zonnevylle gehuurd worden door:
•
Andere instellingen dan Juvent
•
Pleegouders
•
Personeelsleden Juvent
dag

weekend

midweek

week

Groepen en pleegouders van Juvent

€ 20

€ 45 €100

€125

Personeelsleden Juvent
Andere instellingen

€100
€100

€250 €350
€250 €350

€500
€500

Borgsom*

€125

€125 €125

€125

Alle bedragen zijn incl. BTW en dienen vooraf betaald te worden.
*Naast de huurprijs wordt een vaste borgsom in rekening gebracht. De borgsom wordt c.q. niet
volledig gerestitueerd als schade wordt aangebracht of het verblijf niet schoon wordt achtergelaten.
Indien er door de volgende gasten geen melding gemaakt wordt van schade of gebreken wordt de
borg binnen één week na aankomst van de volgende gasten, volledig gerestitueerd. Dit geldt voor
álle gebruikers.

Belangrijk bij aankomst en
vertrek
Sleutelbeheer
De sleutel van Zonnevylle is op te
halen tussen 14:00 - 16:00 uur bij de
afdeling Financiele Administratie, Park
Veldzigt 43 te Middelburg. De sleutel
dient ook daar terug ingeleverd te
worden tussen 9:00 - 11:00 uur.
Aankomst
Het is aan te raden om bij aankomst
de inventarislijst in de rode
informatiemap map te controleren. Alle
incorrectheden kun je noteren op het
bijgevoegde klachtenformulier. Deze
kun je opsturen (adres staat al op de
envelop) of afgeven bij het inleveren
van de sleutel. U kunt dit ook doen via
mail naar: zonnevylle@juvent.nl.
Wanneer wij niet worden ingelicht en
wij constateren dat er na uw verblijf
schade is of goederen ontbreken, dan
wordt dit in rekening gebracht.
Vertrek
We vragen om bij het vertrek op een
aantal zaken te letten:
 Het verblijf en de tuin dient
opgeruimd en schoon
achtergelaten te worden.
 Wij vragen je de tegels buiten aan
te vegen.
 Thermostaat van de CV graag op
15°C zetten.
 Koelkast schoon en leeg
achterlaten, ingeschakeld op de
normale stand. Laat dus de
stekker in het stopcontact!

Routebeschrijving
Vertrek vanaf het hoofdkantoor.
Ga linksaf op de Hans Lipperheystraat. Volg deze weg tot aan de
Statenlaan. Sla hier links af. Neem
de 1e afslag links, Schroeweg op.
Weg vervolgen naar Schroebrug.
Sla linksaf naar de Het Groene
Woud. Sla linksaf bij Zandstraat.
Ga rechtdoor op Langevieleweg.
Sla rechtsaf naar de Koudekerkseweg. Weg vervolgen naar Middelburgsestraat/N660. Neem op de
rotonde de 1ste afslag naar
Rondweg Koudekerke/N288. Ga
verder op de N288. Ga rechtdoor
over 2 rotondes. Weg vervolgen
naar Langendam. Sla linksaf naar
de Duinweg. Blijf de Duinweg
volgen tot u links een zandpad
tegenkomt, sla hier af. Je vindt de
Zonnevylle aan de linkerkant.

Reserveren?
Neem contact op met de
afdeling Financiële
Administratie.
Locatie
Centraal kantoor Juvent Park Veldzigt 43
E zonnevylle@juvent.nl T 0118-632851

