
Goed  om  te  weten  –  snelstartgids  voor  “Monte  Nisa”

Pantry  &  verbruiksartikelen:  In  de  keuken  vindt  u  enkele  benodigdheden  -  zout,  koffie,  olie,  azijn  -  en  verbruiksartikelen  

zoals  afwasmiddel  en  vaatwasmiddel,  keukenpapier  en  vuilniszakken,  terwijl  er  in  de  badkamer  een  voorraad  toiletpapier  

is.  Deze  materialen  zijn  inbegrepen  en  het  is  niet  nodig  om  ze  te  herstellen.

Beveiligingscamera's:  De  camera's  zijn  aangesloten  op  een  recorder  die  alleen  de  laatste  uren  bijhoudt  door  de  

gegevens  automatisch  te  overschrijven.

Ochtendonderhoud:  In  de  zomerperiode  -  van  juni  tot  september  -  vroeg  in  de  ochtend,  komen  we  elke  2-3  dagen  om  

de  planten  water  te  geven  en  het  zwembad  schoon  te  maken.

eerste  verdieping  -  naast  de  toegangsdeur;

Prullenbakken  en  vuilnisbakken:  In  de  gemeente  San  Casciano  is  er  een  gescheiden  inzameling  en  dicht  bij  huis  -  bij  

het  verlaten  van  de  poort  en  kort  daarna  linksaf  aan  de  rechterkant  zijn  er  containers  voor  papier,  plastic,  nat  en  

ongesorteerd,  terwijl  u  doorgaat  naar  het  dorp  Montefiridolfi  voor  ongeveer  een  kilometer.  aan  de  linkerkant  is  er  de  bel  

voor  het  glas.

De  beelden  worden  alleen  bekeken  in  het  ongelukkige  geval  dat  er  iets  abnormaals  is  gebeurd.

begane  grond  -  in  de  woonkamer,  boven  de  deur  die  zich  het  dichtst  bij  de  televisie  bevindt.
Controleer  ook  de  schakelaars  achter  de  deur  in  beide  keukens.

Parkeren:  Parkeren  is  gratis  in  het  hele  pand,  wij  vragen  u  alleen  om  niet  onder  de  bomen  te  parkeren  omdat  het  

vallen  van  takken,  dennen  of  hars  uw  auto  kan  beschadigen.

Er  is  echter  een  zekere  tolerantie  van  de  kant  van  de  verzamelaars.

wordt  vervolgd...

https://bit.ly/3be34qJ

Welkom  op  Monte  Nisa!

Internetverbinding  is  helemaal  gratis,  h24x7d,  Ssid:  Monte  Nisa  -  wachtwoord:  THEtZus6

Netflix:  Netflix  is  gratis  beschikbaar  en  geconfigureerd  op  elke  tv.

Dit  is  een  zeer  beknopte  lijst  met  nuttige  informatie.

Wanneer  u  besluit  te  vertrekken:  De  dag  voor  vertrek  vragen  wij  u  dit  aan  ons  door  te  geven  -  bij  voorkeur  met  een

Elektriciteit:  Elk  appartement  heeft  6  kW  -  terwijl  een  appartement  meestal  3  kW  heeft  -  en  daarom  is  het  erg

whatsapp-bericht  -  de  geschatte  vertrektijd,  meestal  tussen  8.00  en  12.00  uur,  rekening  houdend  met  het  feit  dat  de  

sleuteloverdracht  ongeveer  30  minuten  duurt.

Online  versie  van  dit  document:  https://bit.ly/3Olh40u

moeilijk  dat  losraken  als  gevolg  van  overmatig  stroomverbruik  kan  optreden.

Als  dit  gebeurt,  moet  u  deze  schakelaars  controleren:

Beveiliging:  's  Nachts  doet  een  beëdigde  politieagent  een  controle  rondom  het  huis,  dus  er  zal

er  komt  een  voertuig  aan  en  waarschijnlijk  gaan  de  lantaarns  rond  het  huis  aan,  dus  het  kan  handig  zijn  om  de  luiken  
in  de  slaapkamers  te  sluiten.

We  proberen  flexibel  te  zijn  in  de  dienstregeling,  dus  het  is  meestal  mogelijk  om  vertrek  voor  8.00  uur  te  regelen,  terwijl  

vertrek  na  12.00  uur  alleen  mogelijk  is  als  er  op  dezelfde  dag  geen  aankomsten  zijn,  omdat  we  in  dat  geval  het  appartement  

voor  de  nieuwe  gast  moeten  voorbereiden .

WIFI

https://bit.ly/3HA9yfA
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+39  388  33  77  464,  dit  is  het  nummer  dat  op  uw  verblijfsbewijs  staat.  Veel  plezier  op  Monte  Nisa!

(reistijden  tijdens  het  rijden)

https://goo.gl/maps/744cVv4T2aC1wcCV6

Bureaucratische  formaliteiten:  Last  but  not  least,  zoals  vereist  door  de  Italiaanse  wet  bij  aankomst  is  het  noodzakelijk

Restaurants:  In  de  buurt  van  "Monte  Nisa"  zijn  er  twee  restaurants  -  onderaan  staan  telefoonnummers

Voedingswinkels:

supermarkten: (reistijden  tijdens  het  rijden)

De  toeristenbelasting:  Zoals  aangegeven  op  het  verblijfsticket  bedraagt  de  toeristenbelasting  EUR  2,00 /  persoon /  nacht,  

behalve  voor  minderjarigen  tot  veertien  jaar  die  zijn  vrijgesteld  van  de  toeristenbelasting.

•  Coop  Mercatale  Val  di  Pesa:  klein,  8  min.,  https://bit.ly/3xzIW9P

Het  is  een  kleine  formaliteit,  maar  het  moet  absoluut  binnen  24  uur  na  uw  aankomst  worden  voltooid  -  er  zijn

zware  straffen  voor  overtreders.

Mobiel /  whats-app:  
+39  388  33  77  464

•  Coop  Tavarnelle  Val  di  pesa:  medium,  13  min.,  https://bit.ly/3y3n20n

We  bewaren  de  gegevens  die  je  ons  meedeelt  niet  en  we  verwijderen  alle  foto's  van  de  documenten  die  je  ons  hebt  

gestuurd,  want  zodra  de  gegevens  zijn  verzonden,  krijgen  we  een  ontvangstbewijs  en  de  wet  verplicht  ons  alleen  om  dat  

ontvangstbewijs  te  bewaren.

Google  Earth:  

https://bit.ly/3M2wQLN

Website:

•  Coop  San  Casciano  Val  di  Pesa:  medium,  14  min.,  https://bit.ly/39HvicK

https://www.montenisa.com

•  Esselunga  Galluzzo:  groot,  20  min.,  https://bit.ly/3QtFA0S

en  de  links  voor  de  route  met  Google  Maps  -  in  het  appartement  vindt  u  echter  een  lijst  met  restaurants.  Houd  er  

rekening  mee  dat  het  altijd  raadzaam  is  om  -  eventueel  van  tevoren  -  te  reserveren.

A  casa  mia  –  1,4  km  tel:  

055  8244392  https://bit.ly/3u9jK9b

•  Bar  -  kruidenier  -  tabak:  Montefiridolfi,  2  Min.,https://bit.ly/3xY5WRj

U  kunt  ons  de  belasting  betalen  in  contanten  of  met  PayPal  https://www.paypal.me/montenisa  -  

zoals  u  wilt  -  en  we  zullen  een  ontvangstbewijs  uitgeven  dat  we  u  in  elektronisch  formaat  zullen  sturen.

La  Capanna  del  Gallo  –  1,9  km

Google  Maps:

tel:  055  8244228  https://bit.ly/auwnqSX

•  Slagerij  Tozzetti:  Mercatale  Val  di  Pesa,  9  Min.  https://bit.ly/3tM3DhH

om  een  identiteitsbewijs  van  elk  lid  van  de  groep  te  verstrekken  voor  communicatie  aan  de  politieautoriteit  (ook  

bekend  als  "Registro  alloggiati").
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En…  En  voor  alle  andere  twijfels  of  problemen  kunt  u  contact  met  ons  opnemen  -  liefst  met  whatsapp  -  of  door  te  bellen

Alarmnummers:  •  Ambulance:  118  •  Politie:  113  •  Brandweer:  115  •  Algemeen:  112
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