Hotel
Het raam kan naar binnen open, aan de buitenkant zit een hor. Het moet goed
verduisterd kunnen worden, luik? gordijn? De kamer moet verwarmd en
gelucht kunnen worden.
Sommigen mensen slapen graag in één bed, anderen in twee aparte bedden.
Keuzemogelijkheid? Minimum breedte, 2x 90 of 180.
Matras niet te hard, niet te zacht. Twee kussens per persoon, een vrij dun, een
vrij dik. Dekbed dun liever dan dik, met beschikking over extra deken. *)
Aan beide kanten van het bed of de bedden een tafeltje of een kastje met een
prettige leeslamp = instelbaar. Ruimte voor glas water, bril, boek, sieraden.
Twee stoelen van het type zit prettig. Om je kleding op te leggen en ook om
even te zitten, om b.v. TV te kijken.
Open prullenbak maat emmer.
Ruimte om bagage op te zetten, zodat niet alles op de grond staat.
Extra, maar niet per se nodig: TV, waterkoker, thee, oploskoffie, suiker, kopjes.
Een bloknootje met een potloodje o.i.d. waarin gasten kunnen opschrijven wat
er eventueel mis is: kapotte lamp en zo.
*) tegenwoordig vind je in hotels soms wel een stuk of 8 (sier)kussens op je
bed. Die kun je dan eerst gaan opruimen!
Douche. (Bad eventueel extra. GEEN DOUCHE IN BAD = GEVAARLIJK VOOR
OUDEREN.) Open, geen glazen cabine. Nis in de muur is handig voor douchegel
en shampoo. Dispenser met douchegel is ook prettig, maar die moet
regelmatig gecontroleerd worden,want vaak leeg. Prettig: 2 dingetjes
douchegel, 2 shampoo, (2 conditioner). Bij douche plek voor handdoek.
P.p. een grotere en een kleinere handdoek. Persoonlijk vind ik dikke, hele grote
handdoeken afschuwelijk, je kunt tussen je tenen niet drogen! Voor mensen
die meer dan één nacht blijven en hun handdoeken meer dan eens willen
gebruiken is het prettig om te kunnen zien welke handdoek jij gebruikt en
welke van je kamergenoot is: twee kleuren of gekleurd merkje?

Een badstof matje bij de wastafel.
Bij de wastafel voldoende ruimte voor 2 toilettassen, plus ruimte voor losse
spullen. 2 glazen. Spiegel waarin zowel kleine als lange mensen goed kunnen
kijken (licht!): scheren, ogen druppelen etc. Hier eventueel een tweede ruime
prullenbak (met deksel.)
Bij ontbijt: vers fruit en/of vers geperst sinaasappelsap, niet uit zo’n pak!
Scherp mesje bij fruit, want een appel kun je niet schillen met een gewoon mes
en een sinaasappel al helemaal niet. Cornflakes e.d. optioneel. Brood, bruin en
wit, mogelijkheid om te roosteren. Boter, kaas, jam en optioneel andere zaken
zoals eieren of gebakken spek.
Koffie, thee, goed gezet of zelf laten doen. Melk, suiker.

