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GENIETEN OP

Een panorama huisboot gelegen in de mooie 
omgeving van de Maasduinen. Geniet van 
de natuur, de omgeving en het geweldige 
uitzicht. 



 2 Inhoud  Welkom 3

GEACHTE GAST

In dit boekje vindt u alles 
wat u nodig heeft om 

uw verblijf zo mooi en 
gemakkelijk mogelijk te 

maken. 
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FAMILIE VAN LOON
Tiny Klaassen: +31 620 457 541 
Sjors van Loon: +31 623 727 304

LIGPLAATS
Jachthaven ‘t Leuken 

De Kamp 7 
5855 EG Well
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WELKOM
Dit wordt uw ultieme vakantie. Een vakantie op het water. 
Met maar liefst 84 m2 biedt deze houseboot zoveel 
ruimte dat een vakantie of weekendje weg met het hele 
gezin uitstekend mogelijk is.  
 
Weg van alle drukte, genieten van de prachtige natuurlijke 
omgeving, het water, de zon, de wind, en dat het hele 
jaar rond. Met een bootje het Leukermeer op, een frisse 
duik in het water, heerlijk op de fiets of wandelend van de 
omgeving aan het genieten. Plezier voor jong en oud.
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DE ULTIEME VAKANTIE

VOORWOORD

De Houseboot heeft een geweldig mooie ligging de rand van Marin Wellness Jachthaven ‘t Leuken 
met vrij uitzicht over de haven en het Leukermeer.  Via de steiger bereikt u het achterdek van 
de houseboot. Eén van de deuren op het achterdek geeft u toegang tot de boot. Binnen kunt u 
genieten van een sfeervol modern interieur en apparatuur van goede kwaliteit. De boot beschikt 
over een ruime woonkamer met keuken, eet- en televisie zithoek met een sfeervolle gashaard. 
De grote ramen in de woonkamer bieden u een schitterend uitzicht over de jachthaven en het 
leukermeer.

De houseboot is gezinsvriendelijk, beschikt over twee ruime 2-persoons slaapkamers met 
comfortabele bedden en op maat gemaakte opbergkasten voor uw kleding ed. De toiletruimte 
en doucheruimte met bevinden zich links en rechts in de hal. De doucheruimte is voorzien van 
een inloopdouche, wastafel met spiegel, opbergkast en een verwarmd handdoekenrek. Roken 
en huisdieren houden is niet toegestaan. Televisie en wifi is aanwezig. De keuken is voorzien van 
een 2 pits inductie kookplaat, koelkast met vriesvak, vaatwasser en magnetron. Tevens is een 
koffiezetapparaat en waterkoker, voldoende kookgerei en ruim bemeten servies is aanwezig.

DE LIVING
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Door de grote schuifpui in de woonkamer te openen komt u op het riante voordek. Op het 
voorterras staan een tuintafel met bij behorende comfortabele verstelbare tuinstoelen. Hier kunt u 
genieten van het fraaie uitzicht. Via de zwemtrap aan de reling  bereikt u het water. Eventueel kunt 
u hier uw boot aanmeren. 

Voor de echte zonaanbidders is het grote zonnedak de ideale plek. Het zonnedak is via de 
wenteltrap op het achterdek te bereiken. Het royale dakterras is voorzien van loungemeubelen en 
een barbecue. Hier heeft u vrij zicht op het Leukermeer, een schitterende plek om samen te zijn.

Deze houseboot biedt ruimte aan 4 personen en combineert de charme van een boot met een 
stijlvol en modern design. Dankzij de duurzame materialen en comfortabele voorzieningen is deze 
zeer ruime boot bijzonder geschikt als vakantieverblijf het gehele jaar rond waarbij u optimaal 
geniet van het prachtige landschap.

Heeft u een eigen boot(je) dat u mee wilt nemen? De boot beschikt over een eigen aanlegsteiger 
of u legt de boot vast aan de houseboot. In de jachthaven is een bootlift aanwezig die u tegen 
betaling kunt gebruiken. Verder vindt u in de jachthaven een  receptie, watersportwinkel en 
Retaurant Lucas aan het water. In de winkel kunt u allerhande watersport artikelen huren om uw 
verblijf extra leuk te maken, zeker ook met kinderen! Denk aan de huur van een sloep, SUP-boards 
en andere fun boards.

Heeft u geen zin om te koken dan kunnen wij u Restaurant Lucas aan het water van harte 
aanbevelen. Lekkere gerechten, vriendelijke bediening, mooi uitzicht en een goede prijs – kwaliteit 
verhouding. 

HET VOORDEK



WAT IS ER TE DOEN?

DE OMGEVING

ONZE TOP DRIE
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Lucas aan het water 
Lucas aan het Water is een 
restaurant in Well en ligt aan de 
jachthaven van het Leukermeer.

In deze rustige en groene 
omgeving kunt u op het ruime 
terras terecht voor lunch, borrel 
en diner. Naast het terras is er 
gedurende de koudere maanden 
binnen genoeg zitplaats.

Vriendelijkheid, gastheerschap en 
kwaliteit staat bij Lucas aan het 
water altijd voorop!

Bij Lucas aan het Water werken 
ze met seizoensgebonden 
producten en daarom wisselen 
ze ongeveer vier keer per jaar 
van kaart. Naast de wisselende 
gerechten hebben ze ook 
gerechten die het gehele jaar 
op de kaart staan, zoals onze 
flammkuchen!

De Vier Linden
Sinds mei 2012 ligt in het 
sluizencomplex in Well, tussen 
het Reindersmeer en het 
Leukermeer een prachtig, 
milieuvriendelijk gebouw: 
Bosbrasserie In de Sluis. Hier 
kunt u op het terras heerlijk 
bijkomen van een wandeling, met 
een schitterend uitzicht over het 
Reindersmeer,

U kunt bij ons terecht voor 
een heerlijk kopje koffie met 
appeltaart of Limburgse vlaai, 
een lekker lunch gerecht, plates, 
pannenkoeken, ijsspecialiteiten en 
diners.

Regelmatig wordt onze 
menukaart aangepast aan het 
seizoen. Wij werken zoveel 
mogelijk met streekproducten. 
Ook voor vegetariërs hebben we 
een ruime keuze.

Hoeve De Boogaard
Jan en Anita delen een 
gezamenlijke passie voor eten, 
en verwennen. Wat is mooier 
dan  gasten te laten genieten van 
de sfeer, de heerlijke gerechten, 
de gastvrijheid, alles als één 
natuurlijke ontspannen beleving 
op deze prachtige hoeve.

De hoeve  die zich bevindt op 
landgoed Geijsteren, een van de 
laatste gebieden nog steeds in 
bezit van een  adelijke familie, 
te weten de Weichs de Wenne, 
gekenmerkt door de zwart-witte 
luikjes

01 02 03

ETEN EN DRINKEN

www.lucasaanhetwater.nl
www.devierlinden.nl

www.hoevedeboogaard.nl
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ANDERE HEERLIJKE OPTIES

DE WATERVOGEL | MAASHEES
Mooie ligging direct aan de maas. Prima optie om te rusten tijdens uw fietsstoch, lunchen of om 
te dineren. 

www.restaurantdewatervogel.nl

BRIENEN AAN DE MAAS | WELL
Meesterkok Rene Brienen verwent zijn gasten met gastronomische gerechten. Bekroond met een 
Michelinster. Zijn chocolade-dessert is beroemd. 

www.restaurantbrienenaandemaas.nl

BOSBRASSERIE IN DE SLUIS | WELL
Bosbrasserie In de Sluis is gevestigd in een uniek gebouw, dat letterlijk ‘hangt’ in de sluis die het 
Reindersmeer verbind met het Leukermeer. Geniet van een heerlijke lunch in de natuur.

www.bosbrasserieindesluis.nl

BEACHCLUB LEUKERMEER | WELL
Koffie met vlaai, een lekker broodje of uitgebreidere lunch, of genieten van diner. Van maart t/m 
oktober kunt u elke dag vanaf 11.00 uur terecht voor een maaltijd of een verfrissend drankje. In 
het hoogseizoen zelfs tot in de late uurtjes! 

www.horecaleukermeer.nl

VEERHUIS TANTE JET | BLITTERSWIJCK
Het restaurant is genoemd naar het meisje Jet dat op 16-jarige leeftijd de verantwoordelijkheid 
kreeg voor het huiskamercafeetje bij het veerhuis aan de Maas. Tot op 80-jarige leeftijd zwaaide 
zij hier de scepter en tot in de verre omtrek was (en is) de naam van tante Jet een begrip. 

www.horecaleukermeer.nl

HET PELGRIMSHUIS | SMAKT
In het pelgrimsoord Smakt bevindt zich Café Restaurant ‘t Pelgrimshuis. U kunt hier terecht 
voor allerlei gastvrije en gastronomische gelegenheden. Het restaurant heeft zich toegespitst op 
specialiteiten uit de streek en grootmoederstijd.

www.pelgrimshuis.nl

HOTEL ASTERIA | VENRAY
De menukaart is erg gevarieerd: lichte salades, internationale gerechten, streekproducten, 
heerlijke broodjes en verrassende hoofdgerechten, alles komt voorbij.

www.asteria.nl
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ONZE TOP DRIE
BEZIENSWAARDIGHEDEN

01
Nationaal Park De Maasduinen   
Dit Nationaal Park dankt zijn naam aan de opvallende stuifzandruggen die ook paraboolduinen worden 
genoemd. Deze paraboolduinen zijn ontstaan tegen het einde van de laatste ijstijd.  
Door Nationaal Park De Maasduinen starten verschillende korte en lange bewegwijzerde wandelroutes. 
Ook zijn er drie verschillende rolstoelroutes.Het fietsknooppuntennetwerk gaat dwars door en langs het 
nationaal park. Voor mountainbikers zijn er drie verschillende routes.  
Ook ruiters en menners kunnen van het nationaal park genieten op de daarvoor bestemde ruitepaden.
www.natuurparkenlimburg.nl/np/de-maasduinen

02
Kasteeltuinen Arcen
Vanaf 1986 komen het kasteel en een gebied van 32 hectare middels een erfpacht contract onder beheer 
te staan van Kasteeltuinen Arcen B.V. In twee jaar tijd wordt volgens het ontwerp van landschapsarchitect 
Niek Roozen een uniek tuinencomplex gerealiseerd dat op 31 mei 1988 door Prins Bernard wordt geopend. 
Vanaf dat moment bezoeken duizenden bezoekers per jaar het park. Eind 2012 neemt stichting het 
Limburgs Landschap de regie weer in eigen handen en exploiteert zelf het park.
www.kasteeltuinen.nl

03
Hertog Jan Brouwerij Arcen
Van authentieke koperen brouwketels tot een sfeervolle kelder met flessen Grand Prestige van diverse 
jaargangen. Tijdens een brouwerijbezoek volg je onder begeleiding van een ervaren gids het complete 
brouwproces. Je ruikt de hop, proeft de mout en natuurlijk... het bier. Na afloop breng je een bezoek 
aan de brouwerijwinkel en in Café de Hertog Jan Proeverij wordt je een heerlijk glas Hertog Jan Pilsener 
aangeboden. Je bent van harte welkom. Een brouwerijbezoek duurt twee uur.
www.hertogjan.nl/brouwerij/
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GOLFBAAN BLEIJENBEEK | AFFERDEN
Landgoed Bleijenbeek is geopend in 2005, en bied je een unieke golfervaring waarin je je waant 
in een rijk landschap met oude bomenlanen en rustig kabbelend beekje en een prachtige, 
historische kasteelruïne.
www.bleijenbeek.nl

TOVERLAND | SEVENUM
Het wonderlijkste pretpark van Limburg! Bijna helemaal overdekt, dus altijd droge pret. Met 
superstoere achtbanen en genoeg activiteiten voor de hele familie.
www.toverland.com

GOLFBAAN BLEIJENBEEK | AFFERDEN
Landgoed Bleijenbeek is geopend in 2005, en bied je een unieke golfervaring waarin je je waant 
in een rijk landschap met oude bomenlanen en rustig kabbelend beekje en een prachtige, 
historische kasteelruïne.
www.bleijenbeek.nl

ANDERE BEZIENSWAARDIGHEDEN
VOOR JONG & OUD

RONDVAART BOOT FILIA MOSAE | WELL
Vanuit Well stapt u op de rondvaartboot voor een prachtige tocht over de Maas en het 
Leukermeer.
www.maasboot.nl

LIBERTY PARK OORLOGSMUSEUM | OVERLOON
Oorlog hoort in een museum thuis. Dát is de boodschap van het Oorlogsmuseum in Overloon.
www.oorlogsmuseum.nl

THERMAALBAD | ARCEN
Even ontspannen na alle activiteiten. Verwen lichaam en geest in verschillende thermaalbaden, 
sauna’s en kneippbaden.
www.thermaalbad.nl

 HET AARDBEIENLAND | HORST
In de omgeving van Vakantiepark Leukermeer worden veel aardbeien verbouwd. Wilt u alles 
weten over de zomerkoninkjes, dan kan Het Aardbeienland in Horst niet worden overgeslagen. 
Ook mag u hier zelf aardbeien plukken en kopen.
www.aardbeienland.nl

ZOOPARC | OVERLOON
De grootste dierentuin in de regio. Bekijk dieren van de hele wereld allemaal van dichtbij: apen, 
panda’s en kamelen.
www.zooparc.nl
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ALLEMAAL IN DE REGIO
DORPEN EN STEDEN

Lottum
Dorpje dat vooral bekend is om het groot aantal rozenkwekers: 70 procent van de Nederlandse rozen komt 
uit ‘Het Rozendorp’. Op 21 min.

Arcen
Sfeervol historisch stadje aan de Maas, enkele kilometers ten zuiden van Vakantiepark Leukermeer. Hét 
toeristische centrum van de omgeving. Slechts 17 min.

Maastricht
De hoofdstad van de provincie Limburg. Mooie en gezellige toeristische stad aan de Maas. Door de aanleg 
van de nieuwe snelweg bent u hier al in een uur.

Geijsteren
Sfeervol dorpje aan de Maas. Een aantal fraaie huizen en de prachtige omgeving maken een bezoek vanaf 
het vakantiepark zeer de moeite waard. Slechts 15 min.

Nijmegen
lechts een half uurtje rijden van het vakantiepark, deze mooie en oude universiteitsstad, een van de grote 
steden van Gelderland.

Venlo
Eén van de grootste en mooiste steden van Limburg, met prachtig stadhuis, oude binnenstad en veel 
winkels. Een half uurtje rijden van Vakantiepark Leukermeer.

Venray
Grootste plaats in de directe omgeving, met een uitgebreid winkelaanbod en een gezellige markt op 
maandagmiddag. Op 23 minuten.

Duitsland
Wist u dat u binnen 5 minuten rijden al de grens met Duitsland over bent? Ontdek de prachtige 
cultuur en natuur van onze oosterburen met (bedevaarts)dorpjes Kevelaer, Goch en Xanten. Bezoek 
Mönchengladbach, Keulen en het Centro in Oberhausen.
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OPZOEK NAAR MEER ACTIE?
ACTIEF

Wandelen en fietsen
Direct vanaf Vakantiepark Leukermeer kunt u naar hartelust wandelen en fietsen. De vele gevarieerde 
wandel- en fietsroutes voeren u vanaf ons vakantiepark door de Maasduinen langs pittoreske dorpjes en 
leuke plaatsjes. Heeft u geen fiets meegenomen? Geen probleem, u kunt bij ons ook een fiets huren. Met 
het bekende fietsknooppunten systeem kunt u makkelijk een mooie route uistippelen. En de Maas steekt 
u op diverse plekken over met een fiets- en voetveer. Helemaal leuk! Ook voor de kinderen altijd extra 
spannend.

Wandelen doet u ‘gewoon’ rondom het park: een rondje Leukermeer is een mooie oefening voor de 
hardlopers onder u... maar gewoon wandelen is net zo mooi, leuk en gezond! Ook zijn er verschillende 
wandelknooppunten routes in de omgeving.

Mountainbike
Nationaal Park De Maasduinen is een paradijs voor mountainbikers.

Met de fietsen van Vakantiepark Leukermeer, of met uw eigen mountainbike, fietst u in no-time midden 
tussen de glooiende stuifduinen. Een uitdaging vanwege het hellende oppervlak en een genot vanwege de 
prachtige natuur waar u doorheen fietst.

In de omgeving zijn er drie routes uitgezet, speciaal voor mountainbikers. Pas op, het is soms pittig 
doortrappen! Meer informatie op de website van Nationaal Park de Maasduinen.

Fiets- en scooterverhuur
Diverse routes voeren u vanaf het vakantiepark door de Maasduinen langs pittoreske dorpjes en leuke 
plaatsjes, waar de Limburgse gastvrijheid nog voelbaar is. Het uitgebreide fietsknooppunten systeem vindt u 
ook terug in Noord-Limburg, waarmee het extra makkelijk is om een leuke en passende tocht te maken.

Heeft u uw eigen fiets of scooter niet mee op vakantie? Geen probleem! U kunt deze ook gewoon bij 
vakantiepark Leukermeer huren. En willen de kinderen lekker touren over het vakantiepark? Dan zijn er ook 
hele gave skelters te huur. Scooters zijn te huur vanaf 21 jaar.
www.leukermeer.nl/faciliteiten/fiets_en_scooterverhuur
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IN- EN UITCHECKEN
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INCHECKEN

Inchecken om 16:00 uur. De verhuurder ontvangt u om 16:00 uur bij de poort van de steiger. Op 
de boot krijgt u een rondleiding en uitleg over het gebruik. Mocht u vragen hebben dan kun u deze 
direct stellen. Een flesje wijn voor een heerlijk verblijf staat voor u klaar.

Uitchecken om 10:00 uur. Aandachtspunten bij uitchecken, wat verwachten wij van u:

• Bezemschoon opleveren;

• Vaat in vaatwasser, vaatwasser aanzetten;

• Koelkast leeg en indien nodig schoonmaken;

• Thermostaat verwarming uitzetten;

• Apparatuur zoals Televisie en Radio uitzetten;

• Opstelling (Tuin) meubilair zoals bij aanvang;

• Vuilnis afvoeren en in container Jachthaven deponeren;

• Gebroken inventaris doorgeven op daarvoor bestemd formulier. Er kan altijd iets kapot gaan, 
geen probleem. Meldt u dit a.u.b. op het uit check formulier. Dan zorgen wij dat dit aangevuld 
wordt zodat de volgende gasten ook optimaal kunnen genieten;

• Invullen gastenboek. Wij hopen natuurlijk dat u een heerlijk verblijf op de MaasParel heeft 
gehad.  Uw bevindingen , tips en aanbevelingen, geef het door in ons gastenboek.

Bij het uitchecken is de verhuurder aanwezig

UITCHECKEN
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ONDERSTAANDE LIJST MET 
HUISREGELS

• Niet roken;

• Geen huisdieren;

• Geen open vuur;

• Geen feesten;

• Geen overlast veroorzaken;

• Parkeren van de auto graag vooraan in de 
haven, zie afbeelding op volgende pagina;

• Niet duiken vanaf de reling;

• Alleen kinderen met zwemdiploma;

• Netjes bezemschoon opleveren;

• Niet verplaatsen van meubilair;

• Melden van gebroken inventaris 
en storing apparatuur;

• Deur van de steiger altijd op slot maken;

• Bij verlaten Houseboot alle deuren op slot 
maken.

TIJDENS UW VERBLIJF GELDEN ER EEN AANTAL 

VANZELFSPREKENDE HUISREGELS

HUISREGELS



LIGPLAATS
Jachthaven ‘t Leuken 

De Kamp 7 
5855 EG Well
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HET LEUKER MEER

DE JACHT HAVEN

De locatie is goed te bereiken met de auto. Vanuit de haven wordt er voorkeur gegeven om vooraan op 
de algemene parkeerplaats uw auto te parkeren. Wel kunt u uw bagage uitladen door met de auto de 
witte lijn te volgen op onderstaande afbeelding. U gaat met de auto net voor Lucas aan het water rechts, 
vervolgens vervolgt u de weg richting het einde van de “kleine camping”. U kunt dan tijdelijk parkeren op 
het einde van de camping. Hier staat een kruiwagen klaar om uw bagage naar de Houseboot te brengen. 

PARKEREN

ALGEMENE  PARKEERPLAATS

TIJDELIJKE  
PARKEERPLAATS

HAVEN 

MEESTER

HOUSE BOOT
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DE HAVEN MEESTER
Bij de haven meester kunt u altijd terecht voor de volgende zaken:

• Het halen van een nieuwe gasfles indien deze leeg is;

• Algemene informatie over de haven; 

• Verkrijgen van een vis pas.

WINKELTJES
Op de jachthaven zijn de volgende winkels beschikbaar:

• De Haven Meester | hier kunt u verschillende artikelen en accessoires kopen als het gaat om 
watersport.

• Receptie vakantie park Leukermeer | hier kunt u terecht om gebruik te maken van alle 
faciliteiten die het Leukermeer te bieden heeft. Denk aan: het strand, fiets- en scooterverhuur, 
sloepverhuur, sport en spel, zwembaden en watersport activiteiten. Kijk voor het volledige 
overzicht op:  
www.leukermeer.nl/faciliteiten/

• SPAR enjoy Leukermeer | bij de SPAR supermarkt kiest u uit een ruim assortiment 
kruidenierswaren, regionale streekproducten en een compleet vers assortiment. Ook vindt u 
royale kant-en- klaar pakketten voor barbecue of gourmet. De SPAR is tijdens het hoogseizoen 
dagelijks geopend. 

BELANGRIJKE NUMMERS
SPOED: politie, brandweer en ambulance 112

• Politie | 0900 - 8844

• Ziekenhuis Boxmeer | 0485 - 84 50 00

• Huisarts Well | 0485 - 34 82 82

• Apotheek Maasduinen | 0485 - 34 81 00

• Huisartsenpost weekend | 0900 - 8800

• Dierenarts | 0485 - 343 000
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OP DE MAAS PAREL

FACILITEITEN

Barbecue
Op het bovendek staat een gas barbecue voor u klaar.  Gaskraan opendraaien voor gebruik en na gebruik 
dichtdraaien. Bij vertrek dient de barbecue schoon opgeleverd te worden. Mocht de gasfles leeg zijn dan 
kunt u dit melden bij de het jachthaven kantoor. Zij zullen een nieuwe fles monteren. I.v.m. met veiligheid 
mag de barbecue NIET verplaatst worden.

Vissen
In het Leukermeer zitten verschillende vissoorten, baars, voorn, karper, brasem, gondel. Vanaf de boot 
kunt u vissen met een geldige vispas. Let op, vooral in de zomermaanden wordt hierop door Handhaving 
gecontroleerd. Het naar binnen brengen van hengels en ander groot visgerei is niet toegestaan. Ook het 
aanmaken van visvoer verzoeken wij u buiten te doen. Visgerei kunt u op het boven-, achterdek of voordek 
stallen. 

Loopsteiger
Op uw sleutelbos zit de sleutel van de poort die u toegang geeft tot de steiger waar de Maasparel verankerd 
ligt. Aan deze steiger liggen verschillende houseboten gemeerd. Wij verzoeken u om de poort telkens af te 
sluiten zodat geen onbevoegden de steiger op kunnen lopen. 

Internet, TV en radio
De Houseboot heeft een eigen netwerk. Enkele apparaten zoals televisie en radio zijn verbonden met het 
netwerk. Er is een maximum van 5GB data per dag. Altijd de TV uitzetten om onnodig data verbruik te 
voorkomen. U kunt gebruik maken van dit netwerk door in te loggen met de volgende gegevens:

SSID: Maasparel 2.4 | Maasparel 5.0 
Wachtwoord: Leukermeer#20

Televisie en radio zijn verbonden met het draadloos internet. De zenders zijn voorgeprogrammeerd.

• Druk op    om de thermostaat in of uit te schakelen.

• Druk op    om de keuze te maken tussen handmatige of automatische bediening.

• Druk op    of  om onder andere de temperatuur instellingen te wijzigen.

Verwarming
Op de boot is elektronische verwarming aanwezig. Iedere ruimte beschikt over zijn eigen bedieningspaneel. 
Om de verwarming te bedienen dient u het volgende te doen:
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Gashaard
De woonkamer is voorzien van een gas sfeerhaard. Op het achterdek is een aluminium gasbun geplaats. In 
deze bun zitten 2 gasflessen van 11 kg propaangas en is afgesloten. Op 1 van deze 2 flessen is de gashaard 
aangesloten. Mocht de gasfles leeg zijn meldt dit dan bij het jachthavenkantoor. Zij zullen de nieuwe 
aansluiting verzorgen. Gashaard is alleen in de periode van oktober t/m april beschikbaar. De gashaard 
wordt bediend middels een afstandsbediening. De afstandsbediening ligt op het kastje bij de radio. Mocht 
de afstandsbediening niet werken bel dan het storingsnummer

De gashaard dient u uit te zetten als u gaat slapen en overdag als u van boord gaat. De gashaard mag niet 
afgedekt worden en het meubilair dient minimaal 50 cm van de kachel af te staan.

Aanzetten 
Druk op de handzender de knoppen 3 en 1 gelijktijdig 
in. Een kort geluidssignaal zal de start bevestigen. 
Daarna zullen korte geluidssignaaltjes volgens totdat de 
waakvlam en hoofdbrander worden ontstoken. Nadat 
de hoofdbrander is ontstoken gaat de vlam hoogte 
automatisch naar de maximale stand. 

Vlam aanpassen 
Druk continu op knop 2 om het vlambeeld te verlagen 
en om de brander uit te schakelen. Kort op toets 2 
drukken verlaagt het vlambeeld geleidelijk. Druk op 
toets 1 om het vlambeeld te verhogen. Kort op toets 1 
drukken verhoogt het vlambeeld geleidelijk.

Uitzetten 
Druk op toets 2 om het vlambeeld te verlagen en om de 
brander uit te schakelen. Druk daarna op de “OFF” knop 
3 om het gehele toestel, inclusief de waakvlam, uit te 
schakelen. Wordt het toestel langere tijd niet gebruikt, 
dan is het aan te bevelen om de gas afsluitkraan buiten 
de boot dicht te draaien.


