
 

Welkom bij ‘De Kapiteinshut’. 

Moge het verblijf U wel gevallen en U meer dan goed doen! 

 

Aanwijzingen/huisregels voor een aangenaam verblijf: 

• INTERNET:  
Netwerknaam: Kapiteinshut 
Wachtwoord: Bootjevaren112 
 

• WOONKAMER:   
- Wilt u in de avond de ramen open hebben maar ook de gordijnen dicht dan graag de 

volgende richtlijn volgen. Eerst ramen dicht, dan de gordijnen sluiten. Vervolgens gordijn 
half over uw schouder gooien om met de stok de ramen te openen. (Wij waarborgen 
hiermee het gevoel van Grootmoederstijd).  

- In de zomer staat de airconditioning tot uw beschikking. 
- Zijraam is een schuifpui. Deze is alleen te openen als airco niet aanwezig is. Borgpen uit 

het raam halen, met handvatten open schuiven.  
- Buiten de bedstee is een licht knop. De plafondverlichting is te dimmen met een 

draaiknop naast het bed. Hiermee valt ook de plafondverlichting uit te schakelen. 
- Het bed bevat aan beide kanten kleine leeslampjes. Even goed kijken, touwtje trekken en 

voilà, beter leesgenot.  
- Om muggen buiten de deur te houden, sluit groene vitrage van de bedstee. 

 
• TV BEDIENING 

- De TV heeft een draai arm. U kunt TV kijken vanuit uw bed of vanuit de woonkamer. 
- Instructies TV Bediening staan vermeld op pagina ‘TV Bediening’. 
- Internetkastje staat net achter de muur. Wilt u vanuit de bank tv zenders wisselen zal u, 

helaas, even op moeten staan om de afstandsbediening te richten op dit kastje. 
 

• VERWARMING 
- De Kapiteinshut heeft centrale verwarming. Omdat ook ons woonvertrek aan deze 

centrale verwarming is gekoppeld willen wij u vragen, mocht u het te warm vinden, 
ouderwets aan de knoppen van de radiateurs te draaien. Heeft U het weer te koud, kunt 
u de knoppen op hoger (3 of 4) zetten. Elke ruimte kan op deze manier, met eigen 
verwarmingsknoppen verwarmd worden.  

- Dus de thermostaat niet aanraken (deze staat constant op 20 graden).  
- Wilt u graag slapen met de ramen open, graag verwarming via de knoppen van de 

radiateur lager draaien. Zo blijft de gang en badkamer lekker op temperatuur maar is  het 
wat koeler in het woon/slaapvertrek. 



• BADKAMER: 
- Mocht U douchen of een bad nemen, graag aan het touwtje trekken voor de ventilatie. Na 
dat u gebadderd of gedoucht heeft, de ventilatie een tijdje aan laten staan alvorens u aan het 
touwtje trekt om de ventilatie weer uit te zetten. 
- Handdoeken liggen voor u klaar. 
- De badkamer wordt frequent door gasten zoals u in gebruik genomen. Terecht! Net zoals 
uw voorgangers komt U waarschijnlijk voor de Wellness faciliteiten die De Kapiteinshut te 
bieden heeft. Alleen de badkamer is niet voorzien van ramen (karakteristiek voor een oud 
huis). Naar beste kunnen is er voldoende ventilatie ingebouwd maar kan altijd beter. 
Vandaar een verzoek. Wij, en de gasten die na u komen, zouden het ontzettend waarderen 
als U mee zou willen werken aan een nog beter en eenvoudig ventilatiesysteem. Na (mag ook 
tijdens) het zalig badderen graag even de keukenramen, keukendeur tevens badkamerdeur 
open zetten. Even lekker door tochten dan kan er een hoeveelheid wasem zijn weg naar 
buiten vinden. Het helpt de lucht fris te houden en eventuele schimmel tegen te gaan.  
Onze dank is in ieder geval groot. 
 

• SAUNA:  
- Mocht u willen genieten van de sauna, de daarvoor bestemde grote omslag 

badhanddoeken liggen in de sauna ruimte. Voor verdere instructies zoals hoe de SAUNA 
aan te zetten kunt U vinden op de pagina SAUNA gebruik. 

 
• KEUKEN:  

- ijskast, koffiezetapparaat, waterkoker, etc staan tot uw beschikking.  
- Helaas, kookplaat is vanwege gemeentelijke verordening niet toegestaan. Meer info hier 

over te verkrijgen bij gastvrouw. 
- Wilt u een wasje draaien, dit is toegestaan indien uw verblijf langer is dan 4 dagen. 

WAARSCHUWING: De wasmachine en droger mogen NIET TEGELIJK in gebruik genomen 
worden. Dan slaan de stoppen door. 
 

• ONTBIJT is te genieten als u via BedandBreakfast heeft geboekt. 
 Er bestaan 2 keuzen. 

1) De gastvrouw legt het in de keuken en/of ijskast klaar. Geheel corona-veilig.  
2) In overleg kan ontbijt genuttigd worden op de vide in het atelier van de 

gastvrouw (een bijzondere ervaring!). In de zomer op het dakterras. 

Het ontbijt bestaat uit heerlijke en eerlijke streekproducten (liefst biologisch) die met 
liefde zijn bereid. Verse vruchten met hangop behoort tot de mogelijkheden. Flensjes 
met bakkersroom blijken ook in de smaak te vallen. Gebakken eieren met biologisch 
verantwoorde spekjes (of indien gewenst vegetarisch) staan ook hoog in de rangorde 
van een overheerlijk gewild ontbijt.  

Het leven is een feestje dus ik hang voor u al vast de slingers op. 

 

• AFGESLOTEN FIETSEN STALLING 
- Mocht u fietsen bij u hebben en uw fiets willen stallen in het binnenhofje van ‘De 

Kapiteinshut’ , vraag dan om de sleutel.  



 

 

• ALGEMENE HUISREGELS 
- Roken is binnen verboden. Wilt U roken, dan kunt U gebruik maken van het Binnenhofje. 

U loopt even naar buiten, U gaat door het groene ijzeren hek en geniet van uw ding(etje).  
- Open vuur is niet toegestaan. Dus, helaas, geen kaarsen. Maar om u toch een algeheel 

romantische ervaring mee te geven, geweldige sfeer kaarsjes op batterijen met 
afstandsbediening staat tot uw beschikking. U ziet het, alles voor uw welbevinden!  

- Het Binnenhofje is in de zomer tot uw beschikking om lekker buiten te zitten. 
- Wilt U in de zomer graag voor het huis, zalig in het zonnetje zitten, zo dat u kan uitkijken 

over rivier De Lek, dan zijn wij allerminst te beroerd om de stoelen even te versjouwen.  
- Het is de bedoeling dat u bij vertrek, niet later dan 11:00 uur, de boel netjes achter laat. 

 

SUGGESTIES OM UW VERBLIJF TE OPTIMALISEREN: 

 

1) Geniet  van dat wat is, en dat wat is, is zo gek nog niet. 
2) Laat stressvolle gedachten en zorgen voor NU even los.  
3) Laat toe dat U voor NU even helemaal niets hoeft (het moge als een verrassing komen maar 

de wereld vergaat ook zonder U. Als het zo ver is, kloppen we wel even op uw deur om het 
gegeven te komen melden zodat U daarna weer ongestoord door kunt gaan met niets te 
hoeven doen) 

4) Wees aanwezig in het NU 
5) Wees lief voor U zelf (en de ander) 
6) Zorg goed voor U zelf (moet de ander voor zichzelf doen) 
7) Wees dankbaar voor de dingen die goed gaan en goed zijn in uw leven 
8) Indien van toepassing, stap uit uw comfort zone (doe eens gek) 
9) Eenmaal uit Uw comfort zone, verwonder U over dat wat is en geniet! 
10) Herhaal suggesties 1 t/m 10 

 

Verder willen wij nog graag mededelen dat wij het zouden waarderen als u ’De Kapiteinshut’ netjes 
achter laat. Niets jat en geen overlast veroorzaakt (ook al bent u buiten uw comfort zone).  
Mocht iets onverhoopt kapot gaan, gewoon even melden. 
Wasser en droger zijn te gebruiken bij lang verblijf (4 dagen of meer) maar niet tegelijk anders komt 
u voor een vervelende verrassing te staan (wij trouwens ook). De stoppen slaan door! Mocht dat 
toch gebeuren dan vervallen tijdelijk suggesties  1 t/m 3.  
U bent altijd welkom om onze ‘algemene voorwaarden’ te lezen (ook te vinden in deze blije, blauwe 
welkom map) waarmee u heeft ingestemd toen U overnachting(en) in de Kapiteinshut kwam boeken. 
Deze hebben wij op moeten stellen voor mensen die niet zo netjes met de eigendommen en 
omgeving van De Kapiteinshut omgaan. Gelukkig bent u dat niet, dus behoeft u zich ook niet te 



vermoeien met het lezen van het epistel. Maar verveelt u zich, houdt u zelf dan niet tegen om deze 
informatie door te nemen.  
Hierbij wil ik u nog even helpen herinneren dat het leven kort is en de suggestie mee geven uw tijd te 
vullen met die dingen die u blij maken! Ik kan u verzekeren dat u daarmee het genotsgehalte van uw 
verblijf alhier (en uw leven in het algemeen) vele malen zult vergroten. 
 

Wij wensen U verruiming van Geest met vernieuwde energie toe!    

Is het U welgevallen, laat een positieve waardering achter op de website van de organisatie waarmee 
u De Kapiteinshut heeft geboekt. 

HOPELIJK MOGEN WIJ  U TERUG VERWELKOMEN! 

 

De bemanning van de Kapiteinshut. 

 

 

 

 

 

 

Gabriëlle & Henk 

 

 

 


