Checklist: faciliteiten en voorzieningen
Een van de meest voorkomende vragen die we
krijgen is: welke voorzieningen moet mijn
vakantiehuis hebben om deze geschikt te
maken om te verhuren? Het antwoord is medeafhankelijk van de lokatie en de woning zelf,
maar een aantal voorzieningen zijn essentieel
voor ieder vakantiehuis, appartement of villa.
Wees concurrende verhuurders een stap voor en schaf een aantal extra
voorzieningen aan.
Woonkamer
Essentieel
□ Comfortabele zitplaatsen dat overeenkomt met het aantal
slaapplaatsen
□ Een TV groot genoeg om naar te kijken vanuit de hele kamer (27 "of
groter)
□ Kabeltelevisie (basisabonnement)
□ Leeslampen
□ Een dvd/blue ray-speler of eventueel videorecorder (heeft een
videorecorder, stel dan ook een aantal videofilms ter beschikking, omdat
deze niet meer verkrijgbaar zijn bij de videotheek).
Extra's
□ Een groot scherm HDTV (kan de doorslaggevende factor zijn voor
sportliefhebbers)
□ Een dvd-bibliotheek met films voor iedereen
□ Kabeltelevisie met een uitgebreid (film)abonnement of satelliet tv
□ Comfortabele ligstoelen
□ Open haard (indien het inbouwen hiervan niet mogelijk is, overweeg
dan een vrijstaande elektrische open haard)
□ Een stereo-installatie met cd-speler of een iPod docking station
□ Een cd-bibliotheek
□ Games zoals Xbox, PlayStation of Wii met spellen.

Keuken / eetkamer
Essentieel
□ Waterkoker
□ Magnetron
□ Theepot
□ Koffiezetapparaat met filters, koffie(pads), koffiemelk en suiker
□ Basis etenswaren als suiker, zout en peper
□ Schoonmaakbenodigheden en -middelen zoals vloeibare handzeep,
afwasmiddel, tapijtreiniger, allesreinigers en bleekmiddel
□ Voldoende kookgerei
□ Voldoende borden, glazen, bestek voor het dubbel aantal
slaapplaatsen (wie wil nou iedere keer afwassen als je op vakantie
bent?)
□ Eettafel die plaats biedt voor het minimum aantal slaapplaatsen
□ Opklaptafel en stoelen indien grote groepen welkom zijn
Extra's
□ Een espressomachine of koffiezetapparaat geschikt voor koffiepads
□ Graniet werkblad
□ RVS apparaten
□ Huishoudelijke apparaten zoals een sapcentrifuge, wafelijzer/tostiapparaat, blender of fondueplaat
□ Ander klein huishoudelijke apparaten zoals een mixer of klein fornuis
□ Vers fruit, cake/taartje of een fles wijn of gekoelde champagne
Slaapkamers
Essentieel
□ Minstens een queen-sized bed in de hoofdslaapkamer(s)
□ Twee sets van hoogwaardige dekbedovertrekken/lakens voor elk bed
□ Kussens met kussenhoezen
□ Extra dekens
□ Matrasovertrek en hoeslaken
□ Passpiegel
□ Electrische alarmwekker

□ Leeslampje op het nachtkastje in iedere slaapkamer
Extra's
□ King-size bedden
□ Dekbedovertrekken of lakens van zeer hoge kwaliteit
□ Donzen dekbedden
□ Donzen kussens
□ Televisie
Badkamers
Essentieel
□ Twee kwaliteitsbadhanddoeken per gast
□ Twee handdoeken per gast
□ Vier washandjes per gast
□ Föhn
□ Handzeep
□ Ten minste een rol wc-papier
□ Tissues
Extra's
□ Shampoo en conditioner
□ Douchecreme en bodylotions
□ Unieke grote douche/pulserende douchekoppen
□ Jacuzzi / bubbelbad in de badkamer
□ Stoomdouche of sauna
□ Badjassen
□ Handdoekverwarmer
Balkon/tuin
Essentieel
□ Buitenmeubilair/tuinstoelen
□ Verlichting
□ Asbakken (zelfs als binnenshuis verboden is om te roken)

Extra's
□ Lounge gedeelte/dinertafel
□ Barbeque/grill
□ Zwembad (verwarmd is een bonus)
□ Buiten open haard of tuinhaard
□ Kinderspeelruimte
□ Voetbal, basketbal, volleybal, golfset
Andere voorzieningen
Essentieel
□ Stofzuiger
□ High-speed internet (is voor veel reizigers een doorslaggevende
factor)
□ Strijkijzer en -plank
□ Vaste telefoon (te gebruiken in geval van nood)
□ Lokaal telefoonboek, Gouden Gids
□ EHBO-koffer
□ Vuilniszakken
Extra's
□ Wasmachine en -droger
□ Air conditioning (indien uw vakantiehuis, appartement of villa op een
lokatie is waar air conditioning niet een standaard voorziening is, kan dit
voor degenen die hieraan gewend zijn een doorslaggevende factor zijn)
□ Babyspullen zoals een draagbare wieg en een kinderstoel
□ Speelkamer met een pooltafel, tafelvoetbaltafel, ping-pong tafel en/of
dartbord
□ Trainingsapparatuur zoals een hometrainer of loopband
□ Kantoorapparatuur zoals een computer, fax en printer
□ IJskoeler
□ Sportspullen zoals tennisrackets, voetballen of golfclubs
□ Regio-specifieke uitrustingen zoals badlakens, een skilocker, kano's,
kajaks of fietsen

