
CHECK-OUT LIST

- THANK YOU FOR YOUR STAY -
General − check-out time 10:00
• Clean everything up properly. A vacuum cleaner is availa-
ble in the kitchen.
• Please turn off the lights and the heating.
• Please report damage before departure.
• When there is no staff available at check-out, please close 
all the doors and put the key back in the keybox.

Rooms & Bathrooms
• Subtract the sheets and place them in the blue bags. The-
se bags can be found in the cupboard in the entrance hall. 
Do not remove the mattress protector.
• Gather used towels separately from the sheets.

Garden
• Empty the ashtrays on the terrace and remove all waste 
from the garden and around the wellness area.
• The BBQ must be left clean.

Kitchen
• Place all plates, glasses and cutlery in the right place.
• Dishwasher must be empty on departure.
• Empty the fridge. 
• Do not leave any food residue.
• Gather used kitchen towels.

Garbage
• Sort garbage and place outside (collect all garbage from 
all rooms).
• Recycle properly, leave trash in the correct containers 
outside.
• Glass bottles can be left in the kitchen.
• Organic waste should be thrown in the greencontainer 
outside immediately.

Please respect our staff and follow these instructions carefully. Together these small tasks can be done quickly, but 
alone they can be a lot of work in this big villa. Not following this check-out list can result in an additional cleaning fee of 
€35/h. Thank you for your understanding.

- BEDANKT VOOR JULLIE VERBLIJF -
Algemeen − check-out tijd 10:00
• Gelieve alles netjes achter te laten. Er is een stofzuiger 
beschikbaar in de keuken.
• Gelieve de lichten en verwarming uit te zetten.
• Gelieve schade te melden vóór vertrek.
• Als er niemand aanwezig is bij check-out, gelieve de deu-
ren te sluiten en de sleutel in de keybox terug te leggen.

Kamers & Badkamers
• Trek het bedlinnen af en laat het achter in de blauwe 
zakken. Deze zakken vind je in de kast in de inkomhal. De 
matrashoes niet verwijderen.
• Verzamel de gebruikte handdoeken apart van de lakens.

Tuin
• Ledig de asbakken en verwijder alle afval uit de tuin.
• De BBQ dient proper te worden achtergelaten.

Keuken
• Plaats keukengerei, borden, tafels en bestek terug.
• Ledig de vaatwasser.
• Maak de frigo leeg.
• Laat geen afvalresten achter.
• Gebruikte keukenhanddoeken verzamelen in de keuken.

Afval
• Sorteer het afval en plaats het buiten (verzamel alle afval 
uit de kamers).
• Recycleer het afval door het in de juiste containers te 
deponeren.
• Glazen flessen mogen in de keuken worden achtergelaten.
• Groenafval moet onmiddelijk in de groencontainer buiten 
worden gegooid.

Gelieve rekening te houden met ons personeel en deze instructies zorgvuldig uit te voeren. Samen zijn deze kleine taken 
snel gebeurd, maar alleen is dit veel werk in deze grote villa. Het niet naleven van de check-out list kan resulteren in een 
extra kuiskost van €35/u. Bedankt voor uw begrip!


