Praktisch informatie Noctiluca

1. Adres van het appartement:
Elisabethplein2
Koksijde
Residentie PAOLA
Gelijkvloers einde gang rechts,
naast de lift.
Appartement GV03
Op de bel staat 56
Verlinde-Werbrouck

2. Sleutel afhalen:
U kunt de sleutel afhalen bij
Agence Ultimmo
(zie punt A)
Koninklijke Baan 106, 8670 Koksijde
Tel.
Contactpersoon: Peter en Anja Jonckheere-Boddez

www.ultimmo.be
Kiekafobee heeft Agence Ultimmo verwittigd van uw verblijf.
Heeft u gedurende uw verblijf problemen met het appartement, dan kunt u het best
contact opnemen met dit agentschap.
Let wel: de Agence is gesloten op woensdag, zondag en op feestdagen.
Openingsuren: 9.30-12.30 u en 14.00-18.00 u
Er is steeds een permanentiedienst als u belt naar 058 52 07 92, dus ook buiten de
openingsuren.
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3. Parkeren:
a. Betalend parkeren op het Elisabethplein voor het appartement d.m.v. een
dagticket (€ ).
Pas op: Koksijde controleert vaak, dus vergeet uw parkeerticket niet te betalen
want anders wordt u beboet.
b. In de kelder in de persoonlijke garage.
Om die te bereiken rijdt u vanop het ELISABETHPLEIN de ROLANDSTRAAT in. Dan
de eerste straat links (GAILLYSTRAAT) in. Op uw linker zijde zit u deze poort vlak

tegenover Villa Tenou.
Deze witte sectionale garagepoort die toegang verleent naar de garage kan je
bereiken via de buiteningang met sleutel Litto 096939. Links zit een sleutelbakje
met een klepje. Beweeg het klepje omhoog en steek de sleutel in het sleutelgat.
Draai en de poort gaat open. De poort sluit zich automatisch. Vanaf de
binnenzijde van de kelder kan je op dezelfde wijze de poort bedienen om terug
Sleutel van de
naar buiten te gaan.
garage, poort,
De garage bevindt zich op verdiep -2, laatste
glazen deur
ingang
garage links, nr. 31. U opent de poort terug
Sleutel van de
deur
van
het
met de sleutel Litto 096939.
appartement
Om de persoonlijke garagepoort terug te
sluiten doe je dezelfde draaibeweging met
de sleutel.
Van hieruit kan je gemakkelijk via de lift naar
het gelijkvloers en naar het appartement.
Komt u de lift uit, dan is het appartement onmiddellijk links.
Opmerking: als de hoofdschakelaar van de elektriciteit in het appartement uit is
geschakeld, gaat de garagepoort niet open of dicht. Dan moet u eerst de
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hoofdschakelaar aanleggen in het appartement.
4. Toegang voor rolstoel
Het appartement is zowel via de kelder als via de hoofdingang met een rolstoel
bereikbaar. Vanop het Elisabethplein kan je d.m.v. het poortje de oprijstrook voor
rolstoelen vrijmaken. Gelieve het na het gebruik ook weer te sluiten.
5. Elektriciteit:
De elektriciteitskast bevindt zich in de berging in het appartement. Dat is schuin
tegenover de voordeur.

Zekeringen voor de elektrische verwarming

HOOFDZEKERINGEN

Bij aankomst liggen de beide hoofdschakelaars aan, en de zekeringen van de elektrische
verwarming staan ook aan. Tijdens de warme zomermaanden kunt u deze zekeringen uit
laten om niet onnodig de verwarming aan te laten.
Het appartement wordt elektrisch verwarmd. Dat is een relatief dure verwarming. We
vragen u hiermee rekening te houden en de verwarming af te leggen als u die niet nodig
heeft.
6. Verwarming
Zoals hierboven aangegeven wordt het appartement elektrisch verwarmd met
accumulatoren. Die laden ’s nacht op en geven overdag hun warmte af. De thermostaat
bevindt zich in de nachtgang. Ga zuinig om met deze energie. Zet u een raam open, doe
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dan de verwarming uit. U kan dat doen aan de thermostaat. Zet de thermostaat liefst
niet hoger dan 22°C voor een comfortabele temperatuur.
7. Draadloos internet
Kiekafobee heeft dit appartement voorzien van draadloos internet.
Om toegang te krijgen tot dit netwerk selecteert u op uw computer
netwerk: telenet-6E2F2
netwerkbeveiligingssleutel: 4546da03a9
8. Digitale TV – Digicorder - DVD-speler
De digitale televisie werkt met een digicorder van Telenet. Om die te gebruiken schakelt
u TV en digicorder aan. Zet de TV op ingang HDMI. Nu kunt u via de afstandsbediening
van de Digicorder het gewenste kanaal in Full HD bekijken.
Er is ook een DVD-speler met afstandsbediening. Selecteer dan de overeenkomstige
ingang op de televisie.
De digicorder is beveiligd met een paswoord om het downloaden van films te vermijden.
Dit kan nogal hoge kosten met zich meebrengen. Wilt u hier gebruik van maken dan kunt
u met Kiekafobee contact opnemen. We kunnen u achteraf de huurkosten van films dan
doorgeven.
Het volume regelt u steeds met de afstandsbediening van de televisie.
9. Wassen – drogen - strijken:
Kiekafobee installeerde een wasmachine in de berging met daarop een
condensatiedroogkast.
Waar u moet op letten:
a. Na gebruik van de droogkast het wateropvangbakje links bovenaan ledigen.
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b. Na gebruik van de droogkast de beide filterelementen vrijmaken van pluisjes.

c. Van tijd tot tijd moet de filter van de wasmachine eens schoongemaakt worden.
Die bevindt zich onderaan rechts.

d. In de berging is er ook een droogrekje, strijkijzer en strijkplank.
10. Ovens
Beide ovens kunt u slechts gebruiken als het uur is ingesteld. Normaal gezien is dat zo
maar als de elektriciteit eens wordt afgelegd moet dat op nieuw worden ingesteld. Dat is
niet zo eenvoudig, maar laat u niet ontmoedigen. U moet 2 knoppen tegelijkertijd
indrukken en dan met de “+” of de “-“ de tijd instellen. Dat wordt duidelijk uitgelegd in
de handleiding van de toestellen die u terugvindt in de 5 de lade van het ladekastje in de
living.
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11. Diepvriezer
De diepvriezer is te vinden in de keuken, rechts onderaan ten opzichte van de oven.

diepvriezer

Om de diepvries aan te zetten moet de middelste knop in het midden met een potlood
of balpen ingedrukt worden.

in het midden indrukken met
een potlood om aan te zetten

12. Inventaris
Op een separate lijst is de inventaris opgesteld.
13. Handleidingen
Wie behoefte heeft aan de handleiding van bepaalde toestellen kan die terugvinden in
deze lade.
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14. Bij vertrek
Sluit alle deuren en ramen goed af. Meld eventuele schade aan ons. U betaalt geen borg,
noch annulatieverzekering of -kosten. De prijs van € /nacht wordt gebruikt voor de
betaling van water en elektriciteit en voor de schoonmaak. We rekenen op uw eerlijkheid
om ons eventuele schade te melden. Dat kan ook via Ultimmo of via ons
contactformulier op de website.
Leg de hoofdschakelaar NIET af, wel de zekeringen van de ELEKTRISCHE VERWARMING!!
Terugbrengen van de sleutel naar ULTIMMO! Indien het agentschap gesloten is, kan je
de sleutel in de brievenbus werpen in de vooruitbouw van het agentschap, aan de
linkerkant.
15. Huisdieren
Omwille van de hygiëne zijn huisdieren niet toegelaten in dit appartement.
16. Rookverbod
Uiteraard geldt in dit appartement een volledig rookverbod. Wie op terras gaat roken,
wordt verondersteld de peuken en asresten op te ruimen en die voldoende gedoofd in
de vuilnisbak te deponeren.
17. Belangrijke opmerking m.b.t. kleine kinderen
Er is één kinder-reisbedje in het appartement aanwezig. Daarin kunt u een baby’tje te
slapen leggen.
Er is ook een Maxi-Cosy buggy aanwezig in het appartement wat u kunt gebruiken. Voor
kleine kinderen zijn er ook 3 verschillende kinderstoeltjes. Eéntje waarvan de zitting
gemakkelijk in de hoogte versteld kan worden, één met tabletje en verkleiningskussentje
voor hele jonge kinderen en één voor een iets ouder kind wat al zelfstandig kan zitten
zonder veiligsheidsgordeltje.
Op de dressoir ligt een opblaasbaar verzorgingskussentje met 2 overtrekjes. Zo kunt u
eens verwisselen als er één vuil zou worden. Laat beide steeds schoon achter voor de
volgende bezoekers.
18. Vuilnis
Vuilniszakken kan je kopen in de Louis Delhaize voor 1€ per stuk. Je kan ze dumpen
vooraan op het plein aan het appartement.
19. Beddengoed
Er zijn dekbedden voorzien, maar lakens en kussenslopen moet u zelf meebrengen.
Het stapelbed is voorzien van een matrasbeschermer en er zijn er twee in reserve.
Heeft u liever een persoonlijk dekbed voor uw ziek kind, dan brengt u dat beter zelf mee.
De dekbedden worden geregelmatig gewassen.
Handdoeken moet u ook zelf meebrengen. Die zijn er niet!
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20. GSM bereik
In het appartement is er soms een beperkte tot geen GSM-ontvangst. Proximus doet het
hier beter dan Mobistar. Maar op het terras aan de kant van de zee is er meestal wel
voldoende dekking.
21. Evaluatie
Op onze website is een gastenboek
http://www.kiekafobee.be/noctiluca/gastenboek/index.php.
We hechten heel veel belang aan uw mening en advies. We willen graag weten hoe u uw
verblijf heeft ervaren en horen graag uw suggesties.
U kunt ons steeds een mailtje sturen (noctiluca@kiekafobee.be).
In het appartement ligt ook een gastenboek. Heeft u een interessante locatie gevonden
zoals een afhaalrestaurant, lekker restaurant, leuke aanrader of attractie, deel dat dan
a.u.b. met de volgende bezoekers.
We hopen dat u genoten heeft van dit uniek project. We zijn er op 3 december 2010 mee
gestart. Dit is een proefjaar om te zien of dit project wordt gesmaakt door gezinnen
waarvan één van de kinderen in behandeling is op 3K6, UZ Gent. We zullen dit regelmatig
met de sociale dienst, de verpleegeenheid, het Kinderkankerfonds, Koester en de artsen
van 3K6 evalueren en bijsturen. We hopen dit project nog lang te kunnen verder zetten
en zo heel wat kinderen en hun gezin een paar dagjes vakantie kunnen bezorgen. Iets
wat op een gewone manier nagenoeg niet mogelijk is als kanker je leven in beslag neemt.

Het project Noctiluca wordt gedragen door vzw Kiekafobee – Lichtervelde. Dit werd mogelijk
gemaakt door sponsoring en de organisatie van allerhande acties. U kunt een verslagje van die acties
lezen op onze site.
U kunt op onze website www.kiekafobee.be ook kennis maken met onze champagneverkoop (zie
webshop op de site). De opbrengsten hiervan financieren ons project Noctiluca.
Publiciteit hiervoor bij familie, vrienden of kennissen stellen wij dan ook enorm op prijs. Dit is
uiteraard volledig vrijblijvend.

Het Kiekafobee-team
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