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Waterkering 12, 5432 KE CUIJK 
 

Korte handleiding Jacuzzi  

SUNDANCE CAMEO 880  https://youtu.be/8Tep-Aq9uds  
(te gebruiken na reservering: let op bij wind) 
 
Huisregels Jacuzzi: 

Neem voor uw sauna/jacuzzi bezoek een warme douche (zie ook buitendouche) en wast u uw haar en 
lichaam. Shampoo is (gratis) beschikbaar, zo ook scrub-zout (bij de buitendouche).  
Zo zorgt u er ook voor dat de kwaliteit van het water in onze jacuzzi goed blijft. 
Het water van de jacuzzi wordt regelmatig ververst. Er mogen geen zeepproducten gebruikt worden in 
de jacuzzi, mocht dit wel gebeuren, dan krijgt u een boete van € 50,00. (Deze zal als borgsom bij 
reservering worden ingeboekt)  
Mocht het filter moeten worden vervangen als gevolg van uw aantoonbaar verkeerd gebruik van de 
jacuzzi zal een bedrag van € 100 aan u additioneel worden doorberekend. 
Ga netjes met alles om zodat anderen ook een luxe wellness ervaring hebben. 
Gebruik van handdoeken uit het basement voor sauna/jacuzzi is niet toegestaan  
Een sauna/jacuzzi pakket is beschikbaar tegen een vergoeding. 

Natuurlijk kun je ook je eigen badjas, slippers en/of handdoek(en) meenemen ����! 
 

Instellingen van de apparatuur worden niet gewijzigd door onze gasten. 
Gelieve natte handdoeken niet binnen op of over de banken of stoelen te leggen. 
Het is niet toegestaan om consumpties te nuttigen in het wellness gebied (zwembad/jacuzzi/sauna). 
Het is strikt verboden glaswerk in de wellness omgeving te gebruiken. 
Let u op de luidsterkte van uw stem en eventuele muziek. 
Verbaal/non-verbaal storend gedrag, en ongewenst lichamelijk contact is niet toegestaan. 
Iedereen die gebruik maakt van onze voorzieningen verklaart akkoord te gaan met onze huisregels. 
Gebruik van aangeboden faciliteiten geschiedt geheel op eigen risico. 
Mocht er iets defect zijn voor uw gebruik meldt het ons dan direct AUB. BVD. 

 

Gebruik jacuzzi: 
 

 
 

Openen en sluiten: 
• Openen: 

De afdekkap, bestaande uit 2 delen, er voorstaand het voorste deel naar achteren klappen 
en vervolgens gezamenlijk beide delen naar achteren toe klappen en vastzetten. Deze klikt 
automatisch in verticale stand. LET OP bij sterke WIND: dan Jacuzzi gepast gebruiken. 
Borgen middels touwtje en karabijnhaak (ligt op haag vast aan boom) in te haken in ty-rap lus. 
Vervolgens veel genot en ontspanning. 

• Sluiten: 
LET OP: rode knop linksachter verplaatsen zodat de stang er doorheen kan glijden! NIET 
FORCEREN 
Afdekkap neerklappen en na elkaar dicht vouwen en recht leggen boven jacuzzi ter volledig 
afdekking. 

Handvat voor open te 

klappen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Te bedienen knoppen (binnen rode kader!) 

• Licht 

• Temperatuurinstelling: 
o tussen 35-38 gr. instellen AUB (rood omhoog/ blauw omlaag) 

• Jet Pomp: 1 

• Jet Pomp: 2 

• Luchtblazer 
 
Kosten gebruik jacuzzi:  

• zie toegezonden prijslijst (in uw bezit) 
 

in Wellness gebied/ area 

 
 

after 10.00 pm (sunday till friday)  
and 11.00 pm (weekends) 
 

 



 

 
 
 



 


