
 NUTTIGE WENKEN 
 

u Huisvuil:  Vuilniszakken van de gemeente kunt u op 
   ons kantoor per stuk kopen. 
 

u Inbegrepen in huurprijs: 
 Ÿ Verzekering tegen brand, glasbreuk en  
  waterschade 
 Ÿ  Agentschapskosten 
 Ÿ  Water 
 Ÿ  Annulatieverzekering 
 
 

u Niet inbegrepen in huurprijs: 
Ÿ  Verbruik van gas, elektriciteit en verwar-

ming: de tellers van gas, elektriciteit en 
verwarming worden voor het binnenko-
men en na het verlaten van de vakantie-
woning opgenomen.  De verbruikskosten 
worden berekend aan de hand van de of-
ficiële tarieven van de respectievelijke 
maatschappijen (een variabel deel naar-
gelang verbruik en een vast recht) 

 Ÿ  Schoonmaak van de woning 
 Ÿ  Eventuele schade door u toegebracht 
 

u Zelf mee te brengen: 
 Ÿ  Dekens en hoofdkussens zijn doorgaans 

in de  woning aanwezig.  Lakens, slopen, 
donsovertrekken en keukenhanddoeken 
zijn niet aanwezig. 

 Ÿ  Persoonlijk gerief 
 

u Voor het huren van bepaalde toebehoren kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met de gespeciali-
seerde firma’s in kwestie:      

  
 - Strandcabines: 

Ternier bvba –  J. Cardijnlaan 42 – Nieuwpoort –  
( 058/23.41.32 of 058/52 16 62   
  

Ø  VERTREK 
 

u Gelieve de woning vóór 10.00 uur  te willen verla-
ten! 
 

u Wij vragen steeds om vóór het vertrek de vakantie-
woning te poetsen.  Indien gewenst, nemen wij dit 
tegen betaling over. Gelieve dit echter tijdig mee 
te delen (cfr. nota aanwezig in de vakantiewo-
ning). 

 

 

 

Beste klant 
 
 
Reeds twee generaties lang stelt West-Littoral 
alles in het werk om u een zorgeloze vakantie 
in Oostduinkerke te kunnen waarborgen. 
 
Wij danken u dan ook voor het gestelde vertrou-
wen in ons kantoor. 
 
In deze folder hebben wij kort de belangrijk-
ste weetjes samengevat zodat u van een aan-
genaam verblijf kunt genieten. 
 
Naast deze folder vindt u eveneens het reser-
vatiebewijs van de geboekte vakantie.  Het sal-
do van de huurprijs en de waarborg kunnen 
met bijgevoegd overschrijvingsgegevens wor-
den betaald.   
 
Hebt u nog vragen, aarzel dan niet om ons te 
contacteren.  Wij staan steeds tot uw dienst 
voor verdere informatie. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 

Peter Bonhomme 
Zaakvoerder West-Littoral 
 

 

 

 

  

 

➢ AANKOMST 

 
u De sleutels kunnen worden opgehaald tussen 16.00 

en 18.00 u (op vrijdag).   Wanneer u ons vooraf een 
seintje geeft, kunnen sleutels later worden opge-
haald. 

 
 
u Mogen wij u vriendelijk verzoeken om bij aankomst 

steeds uw reservatiebewijs voor te leggen. 
 
 
u Bij uw aankomst in de vakantiewoning vindt u twee 

formulieren: 
 
1. Nazicht van de inventaris 
 
Gelieve, indien er in de woning een inventaris aanwe-
zig is, die dan ook zorgvuldig te willen controleren en 
eventuele schade  of  ontbrekende   voorwerpen  te  
noteren.  Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier bin-
nen de 24 u na ingebruikname van de woning aan 
ons kantoor terug te bezorgen.  
 
2. Formulier gebroken voorwerpen 
 
Gebeurt het dat er tijdens uw verblijf iets wordt gebro-
ken of beschadigd,  gelieve dit dan op dit formulier te 
vermelden. 
Let wel: dit formulier staat volledig los van de inventa-
ris, enkel beschadigingen door u aangebracht, wor-
den op dit formulier vermeld, alsook uw eventueel oor-
deel en bevindingen betreffende de vakantiewoning 
en badplaats.   
Wij vragen om ons dit formulier, samen met uw sleu-
tels, op de dag van vertrek terug te bezorgen. 
 
 
u Mocht de netheid van de woning niet aan uw ver-

wachtingen voldoen, of zijn er bepaalde zaken die 
niet naar behoren functioneren, laat ons dit dan ge-
rust weten.  Zo kunnen wij spoedig naar een moge-
lijke oplossing zoeken.   

 
Vergeet niet dat wij gedurende uw verblijf steeds tot 
uw dienst staan voor verdere informatie, hulp en bij-
stand bij eventuele problemen of onregelmatigheden.  
Wij zien onze klanten graag tevreden naar huis ver-
trekken van een deugddoende vakantie aan de parel 
van de Vlaamse Kust. 
     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WEST-LITTORAL nv 
Peter Bonhomme 

 

Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V. 

Lid C.I.B. 

 

LEOPOLD II LAAN 205 

8670 OOSTDUINKERKE 
 

 

 + 32 (0)58 52 10 10 
 

E-mail: info@westlittoral.be 

Website: www.westlittoral.be 
 

 

 

 
ENKELE UIT-TIPS: 

 
Naast een uitgestrekt duinengebied en het brede 
strand biedt Oostduinkerke u nog veel meer.  Wat 
dacht u bv. van een bezoekje aan: 
  
 - Het Nationaal Visserijmuseum 
 - Het Museum Voor Sleutel en Slot 
 - Het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 met zijn  
  archeologische site 
 - Sunparks Groendijk (overdekt tropisch zwem-

bad, tennis, squash, bowling, fietsenverhuur, 
…) 

- Het openluchtzwembad met verwarmd zeewa-
ter  op het strand 

 - Verscheidene minigolf– en tennisterreinen 
 - Golf “Ter Hille” 
 
Of waarom geen daguitstap naar enkele mooie ste-
den als  
 

- VEURNE (stadhuis, St.-Walburgakerk, stads-
park,…) 

 - IEPER (Lakenhallen, Menenpoort) 
 - het historische BRUGGE  
 
U kunt natuurlijk ook de kusttram nemen en een 
bezoekje brengen aan: 
 

- Het Zwin en de vlindertuin in Knokke 
- Het Sealife-Center te Blankenberge 
- Plopsaland in Adinkerke-De Panne  

 
En nog zoveel meer...   Er valt altijd wel iets te bele-
ven. 
 
Voor meer informatie kunt u altijd terecht in het toeris-
mekantoor Astridplein 6 - Oostduinkerke-Bad 
(058/51.13.89). Ook bij ons kunt u tal van infobro-
chures en activiteitenkalenders bekomen. 
 

Wij wensen u alvast een deugddoende vakantie. 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

OPENINGSUREN: 
 

 
Ons kantoor is dagelijks open  

 

van 09.00 tot 12.30 uur en  

van 14.00 tot 17.30 uur 

(op vrijdag tot 18.00 uur) 

 

behalve op woensdag en zondag 

 

 
 

O O S T D U I N K E R K E  

een zee van mogelijkheden 

    

   WEST-LITTORAL 

E40 

NUTTIGE INFORMATIE 


