Online Günlük Ev Ofis Daire Apart Villa & Yazlık Kiralama Portalı

İhtiyaç & Denetim Listesi
Yolculuk Öncesi İşlemleri
 Kimlik, pasaport (kopya, son kullanma tarihi kontrol!)
 Ödeme araçları (yabancı para, kredi kartı, ec-kart, çek, hesap kitap)
 Aracınız için Uluslararası sigorta
 Doktor / diş hekimine
 Sağlık sigortası belgesi / aşı kartı
 Sigorta (Seyahat sağlık sigortası, seyahat sigortası, bagaj sigortası,
araba sigortası)
 Servis telefon numaraları (kredi kartı şirketi, havayolu, sigorta, elçilik)
 Araç muayene (araba, motosiklet, bisiklet, tekne)
 Transferi nedeniyle ödemeler, randevular düzenlemek
 Güvenli ya da soyunma Mevduat değerli


Hedefiniz ülkede evcil hayvanlar için özel düzenlemelere edin

 Spor ekipmanları hazırlayın
 İnsanların adresleri listesi tatiliniz süresince başvurmanız gerekir
 Akraba ya da arkadaş tatil adresinizi verin

Ev ve Bahçe
 Birileri tatil adresinizi verin
 Birileri senin araba ve evin anahtarlarını ver
 Posta ve teslimatlarını İptal veya iletilmesine var
 Çöp söndür
 Tatile gidiyoruz temizleyici söyle
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 Buzdolabı boşaltın
 Evin, evcil hayvan, bahçe ve bitkiler sonra seyir kim sıralamak
 Komşularınızı söyle
 Telesekretere açın
 Ev güvenlik (pencereler, panjurlar, kapı, elektrik, su, ısıtma, alarm
sistemleri)

Emniyet
 Tüm Kapıları ve girişleri kilitleyin.
 Yakın pencereleri
 Kilit balkon kapıları (örneğin özel pencere kilitleri)
 Herhangi bir tepe kapatın
 (Örneğin katı zincirleri ile ızgaralar) kiler milleri kilitlemek
 Garaja evden emin olun kapıyı sıkıca kilitli (örn asma kilit)
 Tüm elektrikli aletleri dışarı Tak
 Anten kablosunu çıkarın
 Aşağı düşük ısıtma açma veya kapatma
 Suyu kapatın
 Gaz kapatma
 Günlük gazete İptal
 Evinizi veya apartman (akşam ışıkları açmak, posta kutunuzun, yakın
boş ve panjurları açmak isteyin) izlerken sorumlu bir komşu ya da ajans
koyun
 (Boş depo eksik Ev sahibi bir işareti) komşular depo kullanmak edelim
 Işıklar, radyo veya TV için zaman anahtarını takın
 Telesekretere sizin yokluğunuzda hakkında herhangi bir bilgi vermeyin
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 Değerli eşyalarınızı ve takı listelemek ve bir banka kasası listesinde yer
 Dış yuva kapatın
 Merdivenler, alet ve bahçe ekipmanları kilitleyin

Ayrılmadan Önce
 Tüm pencereleri kapalı ve tüm kapılar kilitlenir? (daire, kiler, veranda,
balkon, çatı, garaj)
 Tüm elektrikli aletler dışarı bağladınız mı? (çalar saat, fırın, soba,
kombi, elektrikli demir)
 Tüm anten kablolarını dışarı bağladınız mı?
 Eğer tüm su uygulamaları (çamaşır makinesi, bulaşık makinesi)
kapatmak mı? (don tehlikesi dikkat)
 Eğer ısıtma çevirmek mi?
 Alarmı aktive mü?
 Telesekreter açık mı?
 Eğer buzdolabı ve boşaltmak mı?
 Havaalanına taksi / asansör düzenleme mı?
 Komşular / arkadaşlar tatile konum biliyor musunuz? (Tatiliniz adresi,
ev / apartman tuşları ve araba anahtarları terk etmedi) ?
 Eğer yeterli seyahat malzemeleri var mı?
 Yanınızda tüm seyahat belgeleri var mı? nerede ve Tatiliniz ev
anahtarlarını almak zaman (çanta, bilet, kupon, onay, vize, adresler,
rota açıklaması mektupları ve kontrol ettin mi?
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