HOI! LEUK DAT JE ER BENT!
Welkom in Tiny House 22 op Droompark de Zanding.
Dit informatieblad is er om je wegwijs te maken in mijn huisje.
Ik wens je een fijn verblijf toe.
Kom heerlijk tot rust, geniet van de natuur en de prachtige omgeving.
Wil je er juist lekker op uit? Dat kan ook!
Er is ontzettend veel te zien en te beleven op De Veluwe.
Stay Tiny, Dream Big
Marieke, Nomadic Nights

Pelletkachel

Hottub

1. Instructie: Open de klep bovenop de
kachel. Kijk of er pellets in zitten of vul bij
indien nodig (mag helemaal vol). Houd knop
4 een paar seconden ingedrukt. De kachel
start dan op. Het duurt een paar minuten
voordat er een vlam onstaat. Dit gaat
volledig automatisch. Er komen dus geen
lucifers aan te pas. Met knop 1 en 2 kan je de
temperatuur regelen. Met knop 5 en 6 het
vermogen. Zorg dat er altijd voldoende
pellets inzitten. Vul op tijd bij! Als je de
kachel uit wilt zetten druk je knop 4
wederom een paar seconden in. De kachel
schakelt dan vanzelf uit.

1. Instructie: Vul de hottub met water
tot het minimum level. Dit staat
aangeduid op de ketel. Maak een vuur
in de ketel door houtblokken piramide
gewijs op te stapelen. Ik gebruik zelf
hout, kranten en aanmaakblokjes. Voeg
ieder half uur nieuwe hout-blokken toe
en roer door het water met de houten
lepel.

2. De pelletkachel is behoorlijk groot voor
een Tiny House. In principe regelt de kachel
de temperatuur en vermogen zelf, maar het
kan zijn dat het op een gegeven moment
erg warm wordt binnen. Schakel de kachel
dan gewoon uit. Het huisje is goed
geïsoleerd en het blijft behoorlijk lang warm
binnen.

3. LET OP! Het water moet echt tot aan
het minimum level gevuld worden
voordat je vuur maakt. Anders gaat de
ketel stuk!

2. Afhankelijk van hoe koud het water is
duurt het gemiddeld 3-5 uren om de
hottub warm te krijgen. Begin dus op
tijd met stoken! De ideale temperatuur
is 39 graden.

4. Wil je de hottub voor gebruik
schoonmaken, dan kan dat gewoon
met allesreiniger en een
keukendoekje.

3. Ik raad aan om de slaapkamer raampjes 's
avonds open te zetten en de kachel 1 a 2
uren voor het slapen uit te schakelen. De
warmte stijgt namelijk op en het kan boven
dus erg warm worden.

5. Na gebruik kan je het bad leeg laten
lopen door de kraan (gele slang) open
te zetten.

4. ' s Ochtends voor het opstarten de kachel
even uitzuigen met de asstofzuiger
(Kaminer). De asbakjes eruit en vervolgens
eronder ook schoon zuigen. Daarna kan je
met HG kachelruitje reiniger het ruitje
schoonmaken zodat je de vlam weer mooi
gaat zien. Hierna is de pelletkachel klaar
voor gebruik en werkt deze optimaal. Let op:
alleen as opzuigen als de kachel afgekoeld
is!

6. Hout kan gekocht worden bij de
lobby. Voor het opstoken van de hottub
heb je 25-35 blokken hout nodig.

5. Tip! Als je 's avonds gebruik maakt
van de hottub en je doet na afloop de
deksel er weer op dan is je water in de
ochtend nog steeds lekker warm.

5. De kachel wordt erg heet. Kijk daarom
altijd even of het gordijn er niet op of
tegenaan hangt.
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Douche
1. Tiny House, Tiny Boiler.
2. Let op: het water uit de kraan wordt heel
erg heet! Door deze niet voluit te zetten kan
je dan ook langer douchen. De boiler bevat
20 liter.
3. Als je net gedoucht hebt is het aan te
raden om 15 minuten te wachten tot de
volgende gaat. Zodoende heeft de boiler
tijd om het water weer te verwarmen.
4. De verwarming in de badkamer kan je
gemakkelijk aan en uit zetten middels de
knop aan de zijkant. Er is 1
verwarmingsstand. AUB geen handdoeken
drogen op de verwarming. Dit kan gevaarlijk
zijn. Staat ook op de verwarming vermeld.
5. In de woonkamer vind je naast de deur
eenzelfde verwarmingsplaatje. Hier in het
zwart. Deze is wel instelbaar qua
temperatuur. In de winter dient deze
verwarmingsplaat altijd op minimaal 15
graden te staan en niet uitgezet te worden.
Dit om bevriezing te voorkomen als er geen
gasten in de Tiny House zijn.

Let's keep in touch!
Web: www.nomadicnights.nl
Email: stay@nomadicnights.nl
Instagram: @nomadicnights.nl

Hulp nodig?
Instructieboekjes van alle apparatuur
vind je in de houten archiefhouder, in
het kastje onder de gootsteen.
Bij vragen of technische mankementen kan
je terecht bij de lobby van Droomparken.

WiFi
Log in via Hotspot_Zanding.
Je hebt geen wachtwoord nodig.
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Ontdek De Veluwe
De Veluwe staat natuurlijk bekend om zijn
prachtige natuur, maar naast de vele
bezienswaardigheden zijn er ook heel veel
populaire attracties.
Breng vooral een bezoek aan Nationaal
Park De Hoge Veluwe en het Kroller
Muller museum. Lekker eten kan onder
andere bij De Waldhoorn in Otterlo.
Familierestaurants De Houtzagerij en
Juffrouw Tok zijn leuk met kinderen.
Meer informatie over de omgeving en
haar activiteiten tref je aan in het
folderbakje en bij de lobby.

FOTO'S
Heb je mooie foto's gemaakt?
Delen is leuk!
#staytinydreambig
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