Welkom in huisje 565!
Wat ontzettend leuk dat jullie voor ons gekozen hebben! Wij zijn heel blij jullie te mogen
verwelkomen!
Jullie kunnen de sleutel afhalen bij de receptie. Jullie betalen daar tevens het bedrag dat in de
reserveringsbevestiging staat, ofwel het bedlinnen en de toeristenbelasting/ schoonmaak.
Dit wordt natuurlijk verrekend met het totaal bedrag dat wij vragen voor het huisje.
Zwembadkaartjes worden tevens bij de receptie verstrekt.
WIFI is gratis en u kan zich zonder wachtwoord aanmelden bij huisje 565.
Omdat de bakken helaas nog niet binnen zijn liggen de kussens voor de tuinstoelen op
zolder in de tussenkamer. In principe kunt u ze buiten laten, tenzij het gaat regenen. Zou u
ze dan alstublieft binnen willen halen?
Om uw verblijf zo comfortabel mogelijk te maken hebben we nieuwe banken aangeschaft,
mochten er toch wat vlekken op komen dan zouden wij het geweldig vinden als u deze
wegveegt met een vochtige doek.
In de kelder kunt u gebruik maken van de wasmachine en de droger, wasmiddel is onder
andere verkrijgbaar bij de Spar op het park.
Wij zijn trots op huisje 565 en doen ons uiterste best om uw verblijf zo fantastisch mogelijk
te maken. Mocht u toch nog klachten hebben dan zouden wij het zeer waarderen als u deze
zo vroeg mogelijk tijdens uw verblijf aan ons doorgeeft via huisje565texel@gmail.com. Wij
zullen dan ons best doen om uw klacht te verhelpen, uiteraard worden tips en/of
opmerkingen ook gewaardeerd! Bij technische problemen verzoeken wij u contact op te
nemen met de Krim op 0222-390112.
Heeft u een prettig verblijf gehad en even heerlijk uit kunnen waaien op ons mooie eiland?
Het zou ons ontzettend helpen als u een positieve review over ons schrijft via de link die u
ontvangt van de Krim. Ook willen we u van harte uitnodigen ons te volgen op Instagram
#huisje565texel zodat u het hele jaar rond heerlijk mee kan genieten van dat heerlijk
eilandgevoel! Neem gerust ons visitekaartje mee zodat u alle informatie bij de hand heeft!
Rest ons alleen nog u een heerlijk verblijf te wensen!

Enthousiaste eigenaren van Huisje 565

huisje565texel@gmail.com
instagram.com/huisje565texel

Aankomst / Vertrektijden
Aankomst: vanaf 15.00 uur is de bungalow voor u beschikbaar.
Vertrek: uiterlijk 10:00 uur.
Op de dag van aankomst en vertrek kunt u de hele dag gebruik maken van de
parkfaciliteiten.
Inchecken
Bij de receptie.
Komt u pas aan als de receptie al is gesloten? Dan kunt u uw sleutel ophalen in het
Paviljoen. Het Paviljoen ligt schuin tegenover de receptie, aan de andere kant van het
centrumplein.
Uitchecken
Bij vertrek verzoeken wij u zelf onderstaande in orde te maken.
1 Vaatwasmachine uitruimen: keukeninventaris leeg en schoon in de kastjes.
Koelkast/ vriesvak leeghalen, ontdooien en schoonmaken, pedaalemmers legen
en schoonmaken.
2 Meubilair terugzetten op plaats waar het stond bij aankomst.
3 Afval in de containers op het terrein deponeren.
4 Beddengoed (behalve matrashoes) afhalen en in de gele waszak uit het
schoonmaakpakketje in de hal neerzetten.
5 Kachel (thermostaat) op 15°C zetten.
6 Alle lampen uit doen.
7 Terrasmeubilair schoon en gestapeld.
8 Vloeren ‘veegschoon’ achterlaten.
9 Ramen en deuren sluiten en, indien mogelijk, op slot draaien.
10 Niets vergeten?
Op uw vertrekdag dient u uiterlijk om 10.00 uur uw accommodatie te verlaten en de
sleutel op de receptie af te geven.
Route naar de veerboot
Met de auto:
Voor uw navigatie-apparatuur:
Havenplein 3, 1781 AB Den Helder
Vanuit de Randstad is Texel in ongeveer 1,5 tot 2 uur te bereiken via Amsterdam,
Hoorn, Den Helder. Via de autosnelweg A7 en/of de autoweg N9 bereikt u Den
Helder. Vanuit het oosten van het land kunt u over de Afsluitdijk naar Den Helder.
In Den Helder wordt vervolgens de kortste weg naar de veerboot aangegeven.
Met openbaar vervoer:

Vanaf treinstation Den Helder kunt u met de bus naar de Texelse boot.
Plan uw reis: 9292.nl
Bootreis
De bootdienst tussen Den Helder en Texel wordt verzorgd door TESO.
De afvaarten van Den Helder naar Texel zijn vanaf 06.30 uur tot 21.30 uur. Dus ieder
uur, telkens op het halve uur. Op zon- en feestdagen vaart de eerste boot ’s zomers één
uur later en in de winter twee uur later.
Meer informatie: www.teso.nl onder andere over eventuele wachttijden en extra
afvaarten.
Tickets
Indien u een gratis bootticket bij uw boeking heeft ontvangen, vindt u deze hier.
Heeft u nog geen ticket dan kunt u deze vooraf online kopen: teso-tickets. U kunt ook
ter plaatse een ticket kopen.
Route op Texel: naar Vakantiepark De Krim
Met de bus:
Op Texel kunt u gebruik maken van de Texelhopper: www.texelhopper.nl.
Met de taxi:
Op Texel zijn er verschillende taxibedrijven. Taxi Botax biedt gasten van
Vakantiepark De Krim een voordelig tarief aan. Taxi Botax: telefoon 0222 31 58 88
Met de auto:
Voor uw navigatie-apparatuur:
Vakantiepark De Krim: Roggeslootweg 6, 1795 JV De Cocksdorp
Op Texel aangekomen rijdt u van de veerhaven richting Den Burg. Bij de eerste
rotonde gaat u rechtdoor. Bij de tweede rotonde slaat u rechtsaf richting De
Cocksdorp. Na circa 6 kilometer vervolgt u (op de rotonde) de weg rechtsaf richting
De Cocksdorp. Na circa 8 kilometer wordt De Krim-afslag (zijweg 33) naar links
aangegeven.

Vragen of wensen tijdens uw verblijf?
Onze medewerkers staan u graag te woord bij de receptie.
Natuurlijk kunt u ons ook Whatsappen, bellen of mailen:
WhatsApp : +31 (0)6 13491966 (tussen 09:00-20:00 uur)
Telefoon: + 31 (0)222 390 112
E-mail: reserveringen@krim.nl
Adres
Vakantiepark de Krim
Roggeslootweg 6
1795 JV De Cocksdorp - Texel
Of via het bovengenoemde mailadres van huisje 565!

