
 

. 

 

 

 

Welkom 
bij 

Sea Nooz! 

 

 

 

Een zee van verwennerij 

We wensen jou een aangenaam NOOZverblijf 
met onvergetelijke NOOZmomenten om samen 

te delen! 

 

Graag geven we hier enkele tips en belangrijke info.   
Zo kan je met volle teugen genieten van de Sea Nooz beleving. 

Gelieve deze map aandachtig door te nemen ! 

Het NOOZteam 
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Tevreden? 
Deel jouw ervaring met anderen. 

 

 

Suggesties? 
Deel jouw ideeën met ons. 

 

Het is voor ons en toekomstige gasten 

altijd leuk om jouw ervaringen te kunnen 

lezen in het NOOZgastenboek.   

 

 

Ons nodig voor dringende gevallen? 

Je kan ons bereiken op 

0472/35.09.38 
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Experience the ultimate – klank & beeld  

Essentiële regels – goede afspraken maken goede vrienden 
 

• De multimedia is een gesloten systeem om de werking te blijven 
garanderen. Het is dus verboden eigen apparatuur erop aan te sluiten en 
kabels uit te trekken. 
 

• De iPAD is je afstandsbediening en je bron voor muziek. 
 

• Het is verboden de iPAD voor andere doelen te gebruiken:  
o Nooit inloggen met je eigen Apple-ID 
o Nooit andere apps downloaden 
o Nooit instellingen wijzigen op de iPAD 

 
• Beperk het volume om politie en boetes te vermijden voor 

geluidsoverlast !! 
 

• Bij schade of ontregeling van de multimedia voelen wij ons verplicht de 
kosten hiervoor aan te rekenen. 
 

• De inlogcode van de iPAD is 123456. Gelieve deze zeker nooit te 
wijzigen. 
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De iPAD als afstandsbediening met onze eigen nooz-App. 
Onze nooz-App is je vertrekpunt voor de bediening van alle toestellen.    

 
 
Zie je de nooz-App niet ? 
Druk op de onderste knop van je iPAD totdat het pictogram van de nooz app 
verschijnt onderaan het scherm. 
 

 
 
Open de nooz-app en maak een keuze uit ‘I want to hear’ voor muziek of ‘i 
want to watch’ voor bioscoop. De app begeleidt je verder in alle volgende 
stappen die je moet nemen. 
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Zie je dit scherm niet?  
Druk dan op het ‘huisje’ onderaan de nooz-app. 

 
 

 
 
Belangrijk te onthouden is de onderste balk altijd te gebruiken om 
 

•  Terug te keren naar het hoofdmenu van onze nooz-app. 

• Volume te regelen (hou het volume 
beperkt om politie te vermijden voor geluidsoverlast !!). Zorg ook dat het 
volume van de iPad zelf volledig op staat. 

• Projector afzetten. 

 Alle apparaten afzetten (behalve de projector). Dit is enkel de ‘AF’-

knop en niet de ‘AAN’-knop. 
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Cinemabeleving 
Volgende bronnen zijn voorzien: 

• DVD 
• TV (via digibox van Telenet) 
• Netflix en Youtube en iMovies (via AppleTV) 

Alles wordt bediend via de nooz-app op de iPAD (kies ‘I want to watch’) 
 
Netflix en Youtube en iMovies (via AppleTV) 
Het hoofdmenu die je op je scherm ziet zijn allemaal icoontjes (keuzemenu) 
 

 
 
Alternatieve bediening van de AppleTV 
 
Indien de bediening van onze app voor jou onvoldoende is, kan je de bediening 
op de iPAD zelf gebruiken. Veeg op je iPAD omlaag vanaf de rechterbovenhoek 

 

 
 

Druk op ‘Apple-tv remote’ knop: 

  
 
Kijk na dat de juiste Apple-tv is 
geselecteerd 
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Experience your sauna 

• De display zit in de livingkast links boven. 

• Het knopje ‘on/off’ moet altijd branden indien je de sauna op 
temperatuur wil. 

• Druk op ‘temp’. Je ziet de ingestelde temperatuur flikkeren. Met ‘+’ en 

‘-‘ kan je de gewenste temperatuur instellen zolang de temperatuur 

flikkert. 

• Indien de temperatuur niet flikkert, zie je de temperatuur zoals het nu in 

de sauna is. 

• De infrarood werkt met een timer. Deze slaat dus automatisch af na 15 

min. Nooit langer dan 15 min. de infrarood gebruiken. 

• We raden niet aan om de infrarood te gebruiken wanneer de sauna op 

hoge temperatuur staat. Dan wordt het veel te warm! 

 

Experience your outdoor water experience 

• Knopje ‘lampje’ voor de verlichting. Telkens je drukt, krijg je 

afwisselend ‘uit’ of een andere kleur. Dus gewoon blijven drukken.  

• Bij niet-gebruik steeds het deksel dicht laten aub.   

• Icoontje ‘jets’ kan je 2x op drukken (2 verschillende standen). 
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Experience the fire – gezellig cocoonen 

• De openhaard kan je heel eenvoudig regelen met de afstandsbediening 
(de zwarte ronde afstandsbediening).  

•  Druk lang op het ‘aan/af icoontje’ tot je een klik hoort. Eens de 

haard brandt, kan je dan met + of – het harder of zachter zetten. 

• Met hetzelfde icoontje kan je de haard terug afzetten. 

 

Experience the light - Kleursfeer 

• Blijven drukken op ‘on’ tot je de kleuren ziet verschijnen. 

• Lampje “color” brandt : door te draaien kan je nu de gewenste kleur 

bekomen.  

• Lampje “Brightness” brandt : door te draaien krijg je nu de lichtdimming 

bepalen. 

• Lampje “saturation” brandt : door te draaien krijg je nu de kleursterkte 

(tussen wit en je gekozen kleur). 

• Lampje “program” brandt : nu kan je een programma kiezen (= 

veranderende kleuren). 

• Alle verdere info kan je terugvinden verder in deze documentatiemap. 
 

Experience your design – openen kasten 

• Waar je een inoxplaatje ziet, kan je duwen om de kast open te krijgen. 

• Alle andere kasten zijn elektronisch beveiligd en kan je dus niet openen. 

 

Experience your safety - Alarm 

Indien het rookalarm afgaat : * 7  om alarm te resetten. 
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Belangrijke info 

Parking 
Je kan je wagen vooraan op de parking parkeren en genieten van een prachtige 
wandeling langs het meer.   
Plaats je wagen NOOIT langs de weg en in het park zelf want er wordt gecontroleerd 

en dan krijg je een stikker op het raam die je heel moeilijk kan verwijderen. 

 

Privacy 

Sea Nooz is geheel privé en enkel en alleen voor jou. 

Daarnaast hebben we gestreefd naar het perfecte evenwicht tussen privacy en een 

uniek vakantiegevoel met een prachtig zicht op het meer. 

Vergeet niet de tuinpoort te sluiten indien je geen plotse bezoekers wil hebben. 

 

Buitenmeubelen 
Aan de zee kan het hard waaien.   

Let er dus steeds op dat je de parasol altijd dicht doet wanneer je hem niet gebruikt.  
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Experience the internet – draadloos internet en laptop 

• Er is vrij gebruik van draadloos internet en een laptop.  

• Kies het netwerk SeaNooz. De Wifi code is justforyou (allemaal kleine 

letters). 

 

Experience your cooking - kookpaten 

• Bij je privé ontbijtmand zitten eitjes. Omdat wij niet weten hoe jij 
precies je eitje wil, kan je deze zelf naar eigen zin bereiden.  

• Druk op ‘on’ om de kookplaten aan te leggen. 

• Druk op de knop van de gewenste kookplaat. Je zal zien dat de rode led 
feller gaat branden. 

• Druk daarna op “+” of “-“ om de gewenste stand (vermogen) te 

bekomen.   

 

Experience your washing - afwasmachine 

• Onze gasten doen altijd beroep op ons privéontbijt en dinerservice.  

Binnen deze service is het afwassen inbegrepen. 

• De afwasmachine zelf mag nooit gebruikt worden. 
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Experience your included drinks 

• In je verwenpakket zijn een aantal dranken reeds inbegrepen. Dit kan je 

nakijken op je reservatiebevestiging die je via email hebt ontvangen. 

• Afrekening dranken 
We werken graag op vertrouwen en vragen daarom ook geen 

waarborgen. We rekenen er wel op dat jullie eerlijk uit eigen initiatief 

alle extra dranken opschrijven en afrekenen bij vertrek.   

De prijs is als volgt :  

o 1 fles prosecco = 30 euro 

o 1 fles unieke noozwijn rood  = 30 euro 

o 1 fles unieke noozwijn wit  = 30 euro 

o 1 fles unieke noozwijn rosé  = 30 euro 

o Cola, water, biologische fruitsap, bier = 3 euro/blikje of flesje 

o Fles fruitsap = 4 euro 

o Fles melk = 4 euro 
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Experience your food 

• Onze gasten doen altijd beroep op ons privéontbijt en dinerservice. 

Hierbij is alle privéservice inbegrepen (noodzakelijk materiaal, brengen 

en afhalen, afwassen, personal shopping, enz..). 

Neem jij toch zelf eten mee dan voorzien wij geen service zoals bestek, 

borden, glazen, enz. De keuken is daarom ook niet voorzien om zelf te 

koken. Gelieve dan ook ervoor te zorgen dat de keuken perfect en 

volledig proper achterblijft. 

• Is je privéontbijt en dinerservice reeds voorzien voor jou? Dit kan je 
nakijken op je reservatiebevestiging die je via email hebt ontvangen.  

Is het niet inbegrepen maar wil je toch nog deze privéservice? Dan kan 

je altijd even Michel bellen op 0472/35.09.38 met de vraag of wij dit 

nog voor jou kunnen voorbereiden. 

• Alle voeding die je in de keuken kan vinden, is inbegrepen in je 

verwenpakket. 

• Meer nodig? Ga naar rechts en maak een gezonde wandeling langs het 

meer. Een 200 meter verder zal je het hoofdgebouw terugvinden waar 

je alles kan vinden. 

 

Diensten tijdens jouw verblijf 

Als garantie voor 100% privacy, voorzien we tijdens jouw verblijf geen 

diensten. Je kan wel je verwenpakket uitbreiden met bv. opmaak bedden na 2 

dagen, verse lakens, verse handdoeken, enz. Gelieve dit steeds op voorhand te 

reserveren via 0472/35.09.38. 
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Praktische afspraken 

• Gelieve ons te contacteren bij vertrek. Een smsje is voldoende. 

• Uit hoffelijkheid en voor ieders welzijn is roken binnen nergens toegelaten. 

• Alles is eigendom van nooz. Het is dus verboden iets mee te nemen naar huis, 

behalve je nooz-pantoffels. 

• Draag binnen geen schoenen. Gebruik de pantoffels die klaarstaan en je mag 

meenemen naar huis. 

• Voel je hier gerust helemaal thuis. Geen enkel probleem om bv. in kamerjas of 

huwelijkskledij rond te lopen. 

• De directie kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor 

verlies van goederen, diefstal of voor ongevallen.  

• Wanneer schade aangebracht wordt aan ons complex kan u hiervoor de 

rekening gepresenteerd krijgen. Instellingen van de apparatuur worden nooit 

door jou gewijzigd. Meld ons binnen het uur na aankomst duidelijk wanneer 

bepaalde zaken ontbreken of defect zijn. Bij vertrek controleren medewerkers 

van Nooz de faciliteiten en al het aanwezige materiaal. Alle niet gemelde 

zaken vallen ten laste van de klant en worden aangerekend. 

• Breek je iets van glas- of aardewerk, dan betaal je dit bij vertrek tegen 

kostprijs zodat wij dit kunnen vervangen. 

• Let er steeds op dat alles wordt afgesloten. Geef dieven geen kans! 

• Iedereen die een boeking bij ons maakt, verklaart zich automatisch akkoord 

met onze algemene voorwaarden. Een reservatie of bestelling bij Nooz 

plaatsen, betekent dat je akkoord gaat met deze voorwaarden. 

• Respecteer de rust van je buren. Bij geluidsoverlast wordt je verblijf 

onmiddellijk beëindigd. 

• Specifieke wensen of problemen met de infrastructuur? Aarzel nooit om het 

ons te vragen. We zullen al het mogelijke doen om hieraan te voldoen.  

• Het gastenboek dragen wij heel nauw aan het hart. Je doet ons een enorm 

plezier door jouw ervaringen en suggesties in ons gastenboek te noteren of ons 

een e-mail te sturen. Hartelijk dank!  
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Aansprakelijkheid 

• Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de door 

Nooz ter beschikking gestelde infrastructuur of van de aangeleverde producten.  

• In geen geval kan Nooz aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, 

ongelukken, lichamelijke- of materiële schade die veroorzaakt wordt door het 

gebruik van het door Nooz aangeleverde producten aan de klant of aan een 

derde.  

• Nooz is niet aansprakelijk en zal ten gevolge ook nooit in gebreke gesteld 

kunnen worden.  

• Wij zullen dus ook niet verplicht zijn tot betaling van schadevergoeding, uit 

welken hoofde dan ook.  

• Gelieve de accommodatie en producten dan ook op een verantwoorde manier 

te gebruiken.  We verwijzen hier graag verder naar de rubriek ‘praktische 

afspraken’ 

 

 


