Algemene zaken en wetenswaardigheden op Curacao.

Uw woonadres:
Kaya Venezia 9, Willemstad, Curacao (Curacao kent geen Postcodes) Brakkeput Mei Mei
Route.
In Willemstad, neem de Caracasbayweg tot de afslag Jan Sofat. Ga hier linksaf Kaminda
Bruderman di Brakepoti.
De straat heeft irritante heuvels bij de afslagen, bij de derde afslag links ga de Kaminda
Italia in, rij deze tot het einde ga de tweede weg linksaf Kaya Torino. Aan het eind van deze
korte weg staan twee huizen, een lichtblauw en de andere donkerblauw. De donkerblauwe is
de woning. Toeter even dan kunnen wij de poort open doen.

Download de Curacao To Go App.
Nu heeft u behalve de kaart van Curacao tevens alle toeristische gegevens en meer die u in
uw verblijf nodig zou kunnen hebben.
U vind in de woning ook de kaart van Curacao en een telefoongids. SVP geen pagina’s
uitscheuren.
Supermarkten.
Albert Heyn
Mangusa
Centrum
Vreugdenhill
Zijn op de kaart aangegeven
Verder zijn er in de buurt een viertal Chinese markten. Route, Kaya Konsenza, linksaf Kaya
Torino, rechts Kaya Telekominukashon, links Kaminda Cas Grandi, einde is Weg naar Fuik.
Daar vind u enige chinese markten, let op de openingstijden van deze winkels is vaak zolang
het daglicht is. En zelfs later. Op zondag zijn de meeste chinezen open.
Kluis
Bevind zich in de kast van de masterbedroom, het is niet een echte brandkast maar voor
huishoudelijk gebruik voldoet hij. De code staat standaard ingesteld op 4321 , eventuele
andere instellingen verkrijgt u in de welkomstbrief. Of van Mike.

Onze telefoonnummers
Huishoudelijke hulp Erica

05999 6972999 Nadia 05999 677 3013

Uw contactpersoon Lara

05999 5233944

Kapper Kim

05999 5166957 (komt aan huis)

Nico J.L. Baars

05999 5133314

Huisarts Rob Meijer

05999 7360530 Praktijk Sorsaka 4 artsen (afspraak maken)
Spoedlijn 05999 738 9111

Afwasmachine
Tropisch leven en werken kent enkele bijzonderheden. Om kleine knaagdieren, mieren en
kakkerlakken buiten de deur te houden is het raadzaam geen etensresten te laten slingeren.
Ook niet in de afwasmachine ! Spoel daarom uw afwas voor. De vaatwasser staat ingesteld
op 40 graden 30 minuten. De andere programma,s zijn uitgeschakeld.

Masterbedroom
Het bed in de masterbedroom is uitgerust met 4 motoren voor instellingen van hoofd en
voeten einde.
Tevens heeft de rechtse zijde een massage instelling met vier standen.
Helaas is deze combinatie niet kinderproef gebleken. De kindertest is mislukt. Zeg nu zelf,
alle bewegingen gelijktijdig uitvoeren dan ook nog de massagestand erbij en natuurlijk het
bed gelijktijdig als springkussen gebruiken en ruzie maken wie nu de afstandsbediening mag
vasthouden. Jammer maar deze voorziening is uit de advertentie geschrapt. Het defect wordt
wel verholpen maar niet op korte termijn.
Oven
Er is geen handleiding bij de oven, eigenlijk wijst alles zichzelf. Er is een timer en een
instelling voor de temperatuur,
Aansteken van de oven: deur openzetten, temperatuurinstelling instellen en op de knop
drukken tot het vlambed aan gaat. Knop 25 seconden ingedrukt houden dan loslaten.
De deur nu enige tijd (half) open laten staan tot de oven door gewarmd is, klaar voor gebruik.

Alarmsysteem
De standaard code voor het systeem is 1234 naar wens kan daarvoor een andere code worden
gekozen, bel me.

Zwembad
Ik hoop dat iedereen hiervan kan genieten maar even een gouden regel. Was NOOIT uw
zwemgoed en andere outfit als zwemvliezen duikspullen etc in het zwembad of gebruik ze
daarin zonder deze eerst goed schoon te maken.
De black algea is heel snel meegebracht. Deze algensoort leeft in oceaanwater is zeer
hardnekkig.., Niet alleen gaan er heel wat uren en chemicalien in zitten voordat deze alg
weer verwijderd is maar het maakt ook het zwembad gedurende de schoonmaakperiode
onbruikbaar. De gebruikte chemicalien zijn niet echt fris voor de mens.
Op dinsdag of woensdag wordt het zwembad schoongemaakt, u bent er echter vrij in om
grove onreinheid met het schepnet te verwijderen.

Schoonmaak
Op dinsdag komt Erika u helpen met het onderhoud van de woning. Dit brengt geen extra
kosten voor u mee. Wilt u echter een echt vakantiegevoel hebben en haar hulp vaker
inroepen kunt u dat met haar regelen. Haar tarief is 12,50 NAF per uur.

Energie
Ons water op het eiland wordt uit zeewater gedistilleerd, een kostbare methode. Uw
watergebruik is vrij. Het is inclusief in de afgerekende prijs.
Elektriciteit wordt opgewekt met diesel gestookte turbines, echter vaak is er niet genoeg voor
het hele eiland. Hele wijken worden dan van het net afgesloten. Om overgebruik tegen te
gaan geldt de regel , hoe meer je gebruikt hoe hoger de prijs. Ieder kan dan zijn eigen keuzes
maken. Daarmee wordt met name het aircogebruik duur ! Zelfs duurder dan het vermarmen
van uw woning gedurende de winter in nederland.
Natuurlijk is het lekker om uit eten te gaan en dan maar direct voor het weggaan de airco
aan te zetten maar echt nodig is het niet! Uw splitunit airco is een inverter en heeft als
bijzonderheid dat ze binnen 10 minuten de kamers op 26 graden zet.
Ook is het lekker fris om de ramen in de slaapkamers open te zetten gedurende de nacht
maar met een werkende airco ben je dan aan het proberen de buitenlucht af te koelen.
Van Toepassing/Niet van toepassing (doorhalen)

Om echter ieder de vrijheid van handelen te geven wat betreft airco gebruik heb ik besloten
om de gebruikers de vrije keuze te geven, dwz met het gebruik van de woning krijgt de
gebruikers 15 Kwu per dag vrij. Dit is dus alreeds in de prijs inbegrepen. De meer gebruikte
Kwu worden dan afgerekend aan het einde van de gebruiksperiode tegen een tarief van 0,65
NAF

Huisvuil
De groene huisvuilcontainer wordt geleegd op dinsdag, hij moet om 08:00 op straat worden
geplaatst. Ergens in de loop van de dag wordt die geleegd. Grote stukken en kartonnen dozen
kunnen naast de container worden gezet.

Kleine zaken
Voor uw gebruik zijn er in de woning handdoeken, theedoeken, schoonmaak materiaal,
specerijen als zout peper etc ,olie, azijn, insecticide, waspoeder, vaatwasblokjes of poeder,
handsoap, sanitizer (alles zolang de voorraad strekt)
Voor de verdere gebruiksvoorwerpen zie de inventarislijst

