Info vakantieappartement EMIEL
Appartement gelegen in de Wittenonnenstraat, 55/501, 8400 Oostende,
Het appartement ligt links als u op het 5e verdiep de lift uitstapt.
Verwarming : thermostaat in de living en thermostatische kranen in alle kamers. Boilerstanden niet wijzigen.
4K TV 58” – digicorder – WIFI :
- Via de proximis afstandsbediening (links/rechts bovenaan) zet u de TV en decoder aan
- Keuze kanalen en volume via dezelfde afstandsbediening
- Voor het gedeelte smart-TV (Youtube/Netflix) moet je de afstandsbediening van de philips-TV gebruiken
- Gratis Wifi (scarlet-proximus) : kies modem HARNIE-5R-5.0 (fast) of HARNIE-5R-2.4 (strong)
WiFi code : AIRBNB-BOOKING
Combi-oven
Selectie van microgolf, heteluchtoven of grill via eerste knop – via selectieknop kiezen met 2e knop voor temperatuur en
duur (geen temperatuurkeuze bij grill) – start via knop links X – stop via knop rechts X
Opgelet : geen metaal gebruiken bij selectie microgolf ! Zie handleiding en shortlist in kastje erboven.
Dampkap living: werkt met een centrale afzuiginstallatie op het dak van het appartementsblok, zonder eigen motor.
Dampkap opentrekken om aan te zetten – knop lampje onderin.
Schuifraam living (zie afzonderlijke foto's – zie ook op de muur):
- openen : hendel van stand 1 naar 2 voor de loskoppeling – naar stand 3 (horizontaal) voor de kipstand – naar
stand 4 (beneden) voor het openschuiven - opgelet : hendel onmiddellijk terug horizontaal plaatsen.
- sluiten : hendel horizontaal in stand 3, raam naar links schuiven tot het automatisch onderaan dichtklikt – het raam
staat dan in kipstand. Hendel naar stand 2 om kipstand te verlaten en naar 1 voor volledige afsluiting.
Berging : stofzuiger, handdoekenrek en safe – kinderstoel in de living - Babybedje : op aanvraag
Huisafval/vuilnis: u ontvangt een vuilzak – die kan u achterlaten in de keukenkast, berging of op het terras
Eindschoonmaak : hiervoor wordt 55€ aangerekend. De vaatwas moet leeggemaakt zijn bij vertrek.
Wat praktische zaken (zie kaart van Oostende in dossier en promotiemateriaal in tv-kast) :
• Er is een Spar (Colruyt) op de hoek van de Langestraat en de Christinastraat
• Er is een nachtwinkel wat verder in de straat
• Er is een Aldi, Renmans en Carrefour Market in de Alfons Pieterslaan
• Grote winkelcentra vind je op de Nieuwpoortsesteenweg en de Torhoutsesteenweg
• Wekelijkse markt op donderdag- en zaterdagvoormiddag op het Wapenplein en het Groentemarktplein
• Taxi 0800/25500
Parkeren op wandelafstand (zie bijlage in dossier) :
http://www.visitoostende.be/nl/praktisch/waar-kan-ik-parkeren-oostende
https://www.oostende.be/parkeren
- Betalend in de verschillende parkings – speciale tarieven voor weekends/per week
- Gratis parkeren kan in de perrronstraat, Mercatorlaan en het Maria Hendrikaplein
- Goedkoop parkeren (3€/dag tijdens vakanties) kan achter het station
Bussen en de Kusttram aan het Marie-José plein op 150m
Het appartement is niet-rokers en huisdieren zijn niet toegestaan.
In het appartment ligt een inventaris van het appartement. Gelieve deze te checken bij aankomst/vertrek en eventuele
schade mede te delen bij vertrek. Schade wordt tegen kostprijs verrekend met de borg.
De handleidingen van de meeste toestellen liggen in de kast boven de combi-oven. Gelieve ze terug te leggen na
inzage.
Maak er een fijne vakantie van !
Fam. Harnie-Creffier
Magda Creffier, 0495/61.97.84, magda.creffier@harnie.net
Willy Harnie, 0474/96.99.97, willy.harnie@harnie.net

Infos sur l’appartement de vacances EMIEL
L’appartement est situé Wittenonnenstraat, 55/502, 8400 Oostende ;
L’entrée se situe à gauche dès que vous sortez de l'ascenseur au 5ième étage.
Chauffage : thermostat dans le living et robinets thermostatiques dans toutes les chambres.
TV 4K 58inch avec ambilight – digicorder - WIFI
- Vous allumez la Télé via la commande à distance du décodeur Proximus – à utiliser tant pour le volume que pour
les choix des canaux.
- Si vous voulez utiliser la partie Smart-TV, faudra utiliser la commande à distance originale de la télé Philips
- Wifi gratuit (scarlet-proximus) : choisissez le router HARNIE-5R-5.0 (fast) ou HARNIE-5R-2.4 (strong)
Code WIFI : AIRBNB-BOOKING
Four Combiné : Sélectionnez le micro-ondes, le four à convection ou le grill avec le premier bouton – via le boutons
sélection, vous choisirez la température et la durée. Start via le bouton X à gauche, arrêt avec le bouton X à droite.
Attention, ne pas utiliser du métal en utilisant le micro-ondes.
Voir le mode d’emploi dans l’armoire au-dessus de l’appareil.
La hotte de la cuisine : fonctionne avec un système d'extraction d’air central sur le toit de l'immeuble. La hotte ne
contient donc pas de moteur. Tirez la hotte vers l’avant pour la faire fonctionner – vous verrez en-dessous le bouton de
la lumière.
Fenêtre coulissante (voir photos séparées – voir au mur) :
- ouvrir : bouger la manivelle du point 1 au point 2 pour ouvrir, puis vers le point 3 pour mettre la vitre en pente, puis
vers le point 4 pour la faire bouger – attention, remettre la manivelle au point 3 en horizontal.
- fermer : bouger la vitre vers la gauche avec la manivelle au point 3 jusqu’au moment que vous entendez un click –
la vitre est maintenant au point 3 « en pente ». passez ensuite au point 2 et 1 pour fermer la vitre complètement
Débarras : aspirateur, porte-serviette et Safe – siège enfant dans le living – lit bébé sur demande.
Déchets ménagers / ordures: vous recevez un sac de poubelle – vous pouvez le ranger dans l’armoire de la cuisine,
dans le débarras ou sur la terrasse
Nettoyage final : facturé à 45€. Le lave-vaisselle doit être vide au moment de votre départ.
Quelques infos pratiques (voir l’info d’Ostende dans le dossier) :
- Il y a un magasin Spar (Colruyt) sur le coin de la Langestraat et Christinastraat
- Il y a un magasin de nuit dans la rue (direction centre)
- Il y a un Aldi et un Carrefour Market dans la Alfons Pieterslaan
- Marché hebdomadaire le jeudi et samedi (matin) sur le Wapenplein et le Groentemarktplein.
- Les grands centres commerciaux se trouvent sur les routes Nieuwpoortse et Torhoutsesteenweg
- Taxi 0800/25500
Parking à distance de marche (voir annexe au dossier):
http://www.visitoostende.be/nl/praktisch/waar-kan-ik-parkeren-oostende
https://www.oostende.be/parkeren
- Différents parkings payants – il existe des tarifs spéciaux pour les week-ends/semaine
- Des parkings gratuits derrière la gare, dans l'avenue Mercator et au niveau de la place Maria Hendrika
- Grand parking 3€/journée derrière la gare – voir annexes pour l’accès
Les bus et le tram de la côte : la place Marie-José à 150m
Appartement non-fumeurs – animaux non admis
Voir l’inventaire de l’appartement. Merci de vérifier en arrivant/au départ et de mentionner des dommages éventuels à
votre départ. Les dommages seront déduits au coût de la caution.
On vous souhaite de très bonnes vacances,
Fam. Harnie-Creffier
Magda Creffier, 0495/61.97.84, magda.creffier@harnie.net
Willy Harnie, 0474/96.99.97, willy.harnie@harnie.net

WWW.VISITOOSTENDE.BE
Restaurant
SAVARIN, Albert I-Promenade 75, Oostende 8400 - 32 59 51 31 71
Ristorante Marina, Albert I-promenade 9, Oostende 8400 - 32 59 70 35 56
Mange Tout, Visserskaai 22, Oostende 8400 - 32 59 50 07 14
Lusitania, Visserskaai 35, Oostende 8400 - 32 59 70 17 65
St-Malo, Albert I-promenade 62a, 8400 Oostende – 059/50 39 67
Ocean Oostende, Albert I promenade, 64, 8400 Oostende – 059/70 66 24
Bistro Mathilde, Leopold II Laan 1, 8400 OOSTENDE – 059/ 51 06 70
Eclips, Van Iseghemlaan 85, Oostende 8400 – 059/43 34 53
St-Tropez, Van Iseghemlaan 56, Oostende 8400 - 32 498 67 28 30
Lobster, Van Iseghemlaan 64, Oostende 8400 - 32 59 50 02 82
Othello, Albert I-Promenade 16 | Bus 17, Oostende 8400 - 32 59 80 20 34
La Stalla, Langestraat 47, 8400 Oostende, 059/70 70 38
Mc Donalds, Wapenplein 6A, 8400 Oostende, 059/70 70 38
Andere eetgelegenheden op het Wapenplein, de Groentemarkt en het Mijnplein,
En tevens op de dijk : Visserskaai en Albert I Promenade

Ontbijt/lunch
Caruso, Nieuwstraat 29, Oostende 8400 - 32 59 51 21 77
Cheers oostende, Adolf Buylstraat 53, Oostende 8400 - 32 59 51 32 32
Grand Café du Bassin, Visserskaai 1, Oostende 8400 - 32 59 70 33 83
Cappuccino, Ooststraat 22 | hoek Kapellestraat, Oostende 8400 - 32 59 51 80 89
't Groot Genot, Visserskaai 12, Oostende 8400 - 32 59 41 08 23
De Bistro, Groentemarkt 11, Oostende 8400 - 32 59 41 35 22
Baristas No 75, Christinastraat 75, Oostende 8400 - 32 59 41 23 72

Tearoom
Caruso, Nieuwstraat 29, Oostende 8400 - 32 59 51 21 77
Cheers oostende, Adolf Buylstraat 53, Oostende 8400 - 32 59 51 32 32
Cappuccino, Ooststraat 22 | hoek Kapellestraat, Oostende 8400 - 32 59 51 80 89
Georges, Adolf Buylstraat 15, 8400 Oostende – 32 59 70 29 25
Coffee Dream, Kapellestraat 107, Oostende 8400 - 32 495 38 10 44

Pizzeria’s
Moretti Ristorante & pizzeria, Langestraat 57, Oostende 8400 - 32 472 01 01 81
La Stalla, Langestraat 47, 8400 Oostende, 059/70 70 38

Diversen/heel dichtbij
La Siesta Tapasbar : Wittenonnenstraat 23, 8400 Oostende, 059/50 71 15
CultuurCafé de Grote Post - Hendrik Serruyslaan 18A, 8400 Oostende, 0496/25 84 88

WWW.VISITOOSTENDE.BE
www.visitoostende.be/
www.oostende.be/
www.facebook.com/stadaanzee
www.twitter.com/stadaanzee
Oostende en omgeving bevat tal van bezienswaardigheden en gedurende de vakantieperiodes zijn er tal van festivals
en evenementen. De nodige brochures en kalenders kunnen verkregen worden op de dienst toerisme. Deze is gelegen
op de kruising van het Monacoplein en de Van Iseghemlaan, aan het casino.
Oostende is een bruisende en levendige kuststad waar altijd wat te beleven valt. Zowel de natuurliefhebber,
cultuurfanaat als de zonneklopper vindt zeker zijn gading, elk seizoen van het jaar ...
Een paar nuttige tips :
- Toeristische Dienst Oostende: uitgangspunt voor elk bezoek (casino/Van Iseghemlaan/Lange straat)
- UIT in Oostende: cultuuragenda Stad Oostende
- Shoppen in Oostende: Oostende shopstad bij uitstek – Wapenplein, Kapellestraat, Christinastraat, Adolf Buylstraat,
Alfons Pieterslaan, Ensorgalerij….
- Kinepolis Oostende: avondje bioscoop in stijl
- Kursaal Oostende (casino): sowieso een bezoekje waard
- Mercator zeilschip: bezoek aan het beroemde zeilschip, gekend van de Kruistochten
- Museumschip Amandine (visserij)
- Noordzee aquarium
- Atlantikwal Raversijde en memorial Prins Karel
- Fort Napoleon
- Japanse tuin in het Koningspark, een mooie en inspirerende tuin
- Leopoldpark met bloemenuurwerk
- Westerstaketsel
- Oostends historisch museum De Ploate
- Vismarkt Oostende: dagelijkse vismarkt aan de 'Vistrap'
- Oostende voor Anker: jaarlijks Maritiem festival
- Filmfestival Oostende: jaarlijks filmfestival
- Eindejaar in Oostende: Magisch Winterland op het Wapenplein en Winter in het park in het Leopoldpark
- Lotto Kites International: internationaal 'vlieger' festival in mei
- Avondmarkten op de zeedijk: gezellige avondmarkten in de zomer
- Koninginnehof: recreatiepark met speeltuin, kayak, minigolf, ...
- Theater Aan Zee: jaarlijks cultuurfestival
- Kinderboerderij Oostende: kinderboerderij en uniek krekengebied
- Mu. ZEE: Kunstmuseum aan Zee
- De Koninklijke gaanderijen
Voor wie actief wil zijn :
Fietsen : op verschillende plaatsen in Oostende kan je gratis fietsen huren van de stad (rood/geel)
Er is ook een fietsverhuurdienst die gekoppeld is aan de treinstations : www.blue-bike.be
Oostende heeft een speciale fietsroute "groen lint" (volledig parcours is 30km, maar je kan 'opdelen')

http://www.visitoostende.be/nl/fietsen-en-wandelen
En verder :
- Rondrit met miniatuurtreintje (zeeheldenplein)
- Rondrit met paard en koets (30€ voor 50min), vertrek aan Albert I promenade
- Earth Explorer
- Boottocht met tweemastsloep De Nele (ganse dag)
- Boottocht Zee-excursie Franlis (1 uur)
- Erfgoedwandeling
- Kinderboerderij de Lange Schuur
- Mini golf (Leopoldpark)
- Wandeling “zeebenen door Oostende”
- Talrijke fietsroutes, met o.a. "Het groene Lint" (totaal 30km, maar opdeelbaar)
- Kinepolis
- Stedelijk zwembad
- Binnenspeeltuin

Schuifraam openen : hendel van stand 1 naar 2 voor los koppelen – naar stand 3
(horizontaal) voor de kipstand – naar stand 4 (beneden) voor het openschuiven - opgelet :
hendel onmiddellijk terug horizontaal terugdraaien naar stand 3 !
Ouvrir la fenêtre coulissante : bouger la manivelle du point 1 au point 2 pour ouvrir, puis
vers le point 3 (horizontal) pour mettre la vitre en pente, puis vers le point 4 pour la faire
bouger – attention, remettre la manivelle au point 3 en horizontal.
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Sluiten : hendel in stand 3 horizontaal, het raam dichtschuiven naar links tot het onderaan
"klikt" en dan terugdraaien naar stand 1
Fermer : bouger la vitre vers la gauche avec la manivelle au point 3 horizontal jusqu’au
moment que vous entendez un click – la vitre est maintenant au point 3 « en pente ». Passez
ensuite au point 2 et 1 pour fermer la fenêtre complètement.

WiFi EMIEL
HARNIE-5R-5.0 - fast
HARNIE-5R-2.4 - strong
WiFi Code : AIRBNB-BOOKING

Inventaris appartement EMIEL
Leefruimte/living:
Een eettafel, 6 stoelen, een salon met 2 zetels, 6 kussens, een salontafel, een tv-meubel,
een 4K 58” TV Phillips-ambilight met afstandsbediening, een scarlet tv-decoder met afstandsbediening, een
Scarlet wifi-router, een Sony partybox en buiten 2 terrasstoelen.
In de tv-kast vind je wat toeristische info over de omgeving.
Keuken:
- Dampkap, koelkast met diepvriesvak/ijsblokjeshouders, vaatwasser, keramisch kookplaat, Combi-oven,
Senseo Philips, waterkoker, tafelvuilbakje
- Kasten boven van links :
- 12 diepe borden, 12 platte borden, 6 kleine glazen, 6 grotere glazen, 6 wijnglazen, 6
champagneglazen, 5 bierglazen, 2 mort subite glazen, 2 liquerglazen
- Kruiden in kastje boven de dampkap
- 6 koffietassen, 12 dessertborden, 4 design koffietassen, 4 bakschoteltjes,
- Handleidingen toestellen in kastje boven frigo
- Kasten onder van links :
- Keukenhanddoeken en vaatwasdoek
- Afwasmachine, Afwasmateriaal
- 8 onderleggers, grote snijplank
- Appelsienperser, maatbekers, onderleggers, plastieken dozen, 2 grote glazen kommen
- Bestek messen, vorken, lepels, groot/klein – groot broodmes, aardappelmesje, schaar,
flessenopener, kurketrekker, blikopener, mixer,
- Kaasrasp, passe-vite, grote vispan, messen en allerlei pollepels
- 4 kookpannen, 3 bakpannen en kookpot, 1 pyrexschotel, 6 snijplankjes, thermos
Slaapkamer 1 :
Slaapkamer met boxspring 1.60 en nachttafeltje met lamp – matrasovertrek, onderlaken, donsdeken met
overtrek, kussens met overtrek, kleerhanger aan de muur. Centrale verwarming.
Slaapkamer 2 :
2x 2 stapelbedden met matrasbeschermers, onderlakens, donsdekens, hoeslakens, kussens met overtrek.
Grote wandkast met glazen wand. Centrale verwarming.
Badkamer :
Douche met mengkraan en houdertje, badkamermeubel met 2 wasbakken, handdoekdragers, klok tegen de
muur, centrale verwarming, haardroger. Afzonderlijk WC met wc-borstel en toiletrollen
Berging :
Zekeringskast, legplanken, reserve-onderdelen verlichting, stofzuiger, borstel en vuilblik, safe
Reglement van interne orde
- het appartement is niet-rokers - er zijn geen huisdieren toegelaten
- geen lawaai na 22.00 uur of in de gemeenschappelijke delen – geen was op terras laten drogen
- verboden fietsen en andere voorwerpen te plaatsen in de gang/inkomhall (fietsenberging in de kelder)
Gebruik als goede huisvader
U zal het appartement als een goede huisvader gebruiken, zoals u dat allicht thuis ook zou doen ☺
Controleer de inventaris bij het binnenkomen en het vertrek uit het appartement. Is er schade, dat kan
iedereen overkomen. Wel graag mededelen. Schade wordt verrekend aan kostprijs.

Gratis parkings Oostende – zie straatnaam voor de GPS
P1 – strandparking – Camerlinkstraat
P2 – ’t Bosje – Lependreef
P3 – busparkig – Mercatorlaan
P4 – delhaize – Perronstraat
P1 is gratis tijdens het jaar, 3€/dag tijdens vakanties – een omweg om er te geraken maar op
wandelafstand te voet door het station – zie routeplan op volgende printscreens

