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Stay! 

 
 
 

Website : www.elementsofaruba.com 
Facebook : @elementsofaruba 
Instagram : @elementsofaruba 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/elements-of-aruba/ 
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INFORMATIE EN HUISREGELS 

Belangrijke telefoonnummers: 

▪ Politie  107 

▪ Ambulance 911 

▪ Brandweer 911 

▪ Ziekenhuis 527-4000 

▪ Taxi  527-2300 

▪ Frank  (00297) 7404950 

▪ Ineke  (00297) 7468489 / 0031654391915 (whatsapp) 

Gebruik van appartement 

Wij besteden veel aandacht aan het interieur van het appartement en zorgen ervoor dat het appartement als je aankomt 

100% schoon is. Wij verzoeken je daarom ook vriendelijk om het appartement te gebruiken, zoals je je eigen huis gebruikt 

(bijvoorbeeld : niet op de bank gaan zitten met zonnebrandcrème op; leg dan even een handdoek op de bank). 

Gebruik airco 

De prijs van het appartement is bepaald inclusief 9 uur gebruik van de airco per dag (24 uur). Gebruik je de airco meer, dan 

brengen wij de extra kosten (20 dollar per dag) in rekening. Elektriciteit is duur op Aruba, vandaar. Sluit de ramen en zet je 

airco op 23-26 graden. Dat verkoelt prima. Als je de airco kouder zet, vergroot je de kans op verkoudheid. 

Ramen 

Er waait altijd wel een windje op Aruba, dus de ramen open zetten is heerlijk. We verzoeken je wel om ze dicht te doen als 

de airco aan hebt staan en als je ergens naar toe gaat, want we worden hier wel eens plotseling verrast door een tropisch 

regenbuitje. 

Warme douche 

Als je douchekraan open draait, komt er fris, maar niet echt koud water uit de douchekop. Op Aruba is men gewoon om 

met dit water te douchen. Omdat het water op Aruba heel zuiver en zacht is, kun je met dit water zelfs je haren goed 

wassen. Wil je je toch met warm water douchen, druk dan op knop 1 of 2 op de warm water heater die naast de douchekop 

hangt. Niet allebei tegelijk indrukken, want dan kan de elektriciteit uitvallen. Douchen met de water heater en de airco 

tegelijkertijd aan, gaat ook niet samen.   

Kluisje 

In de inloopkast zit een kluisje. De code om het kluisje te openen ligt in het kluisje. Maak daar even een foto van met je 

mobiele telefoon, zodat je hem altijd bij je hebt. 

Roken 

Het is niet toegestaan om te roken in het appartement. Roken buiten op de porch is geen probleem. 

Schoonmaken  

Het appartement wordt 1x per week schoongemaakt, inclusief schone lakens en handdoeken. Tussentijds kun je 

desgewenst schone handdoeken van ons krijgen. Wij bieden je (afbreekbaar) toiletpapier aan. Graag alleen dit toiletpapier 

gebruiken om verstoppingen te voorkomen.  

Borg en vertrek 

We vragen 100 euro borg. Als je iets kapot maakt, meld dit dan. Zo nodig brengen we je de kosten in rekening of 

verrekenen het met de borg. Op de dag van je vertrek is 10u het uiterlijke uitcheck tijdstip, maar overleg altijd even met 

ons. Laat bij vertrek je appartement netjes achter (afwas gedaan en opgeruimd, vuilnisbakken geleegd en vuilniszakjes in de 

containers bij de weg, natte handdoeken op de grond in de badkamer, beddengoed mag je op de bedden laten liggen). Bij 

vertrek lopen we samen door je appartement of alles in orde is, en lever je de sleutel bij ons in. 

Lounge pool 

Je kunt altijd gebruik maken van de pool, maar houd tussen 10pm – 9am rekening met de andere gasten en onze buren 

(stemvolume, muziek). De pool is overal 1 meter diep; duiken en springen is verboden. Gebruik van de pool is volledig op 

eigen risico. Overdag kunnen de tegels warm zijn vanwege de zon. Laat geen spullen achter bij de pool en let goed op bij 

gebruik van glaswerk op het pooldek. Glasscherven in of om de pool willen we liever niet voor ieders veiligheid.  

Visite 

Komt er visite, meld dit dan vooraf bij ons. In verband met de rust en privacy van de andere gasten, kunnen ze tot uiterlijk 
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22.00 uur blijven. Houd het aantal gasten beperkt tot 2 personen svp. Houd sowieso vooral in de ochtend en avond ‘je 

volume laag’ vanwege je buren. 

Huisdieren 

Het meenemen van huisdieren is bij ons niet toegestaan. 

Wasserette 

Op de hoofdweg is op loopafstand een wasserette waar je kleding kan wassen en drogen (kosten alleen gebruik 

wasmachine 5 awg). 

Auto huren 

Er zijn auto verschillende verhuurbedrijven. We hebben goede ervaringen met Hotwheels Car Rental (Nederlandse 

eigenaar). Je kunt ze bereiken op 00297 5922667 of via hun website http://www.hotwheelscarrental.com. Of je kan het via 

ons regelen. Een elektrische scooter of fiets scooter kun je prima huren bij ScootAruba (002975664454; 

www.scootaruba.com).  

Supermarkt 

Er zijn op loopafstand 2 Chinese supermarkten (Reality en Seng Cheng). SuperFood is een fijne supermarkt met een 

uitgebreid assortiment (ook veel Nederlandse) producten. Super Food ligt 5-10 minuten rijden van Elements of Aruba, 

richting hotels en strand aan de hoofdweg.  

Restaurants in de buurt 

Er zijn diverse kleine snacktrucks in de buurt. Het op Aruba fameuze restaurant Los Cafeteros (Columbiaans) en restaurant 

Petje’s (Surinaams) zijn op loopafstand van Elements of Aruba. De Low Rise en High Rise (hotelarea) is op 5-10 minuten 

rijden met de auto. Hier is een grote diversiteit aan restaurants en bars. 

Happy Hours 

Happy Hours zijn zeer populair op Aruba. Bijna ieder restaurant of bar heeft het. Hieronder een klein overzichtje van enkele 

bars/restaurants, die wij ook leuk vinden : 

- Bugaloe Beach Bar & Grill : 5-6pm and 10-11pm 

- Craft : 7-10pm   

- Moomba Beach : 6-7pm 

- Reflexions Beach : 4-6pm 

- Surfside Beach Bar : 5-6pm 

Andere fijne spots waar wij graag naar toe gaan : 

- SANTOS Coffee with Soul  

- One Happy Bowl 

- Dushi Delicious Aruba 

- ORIGIN Café 

- Local Store Aruba 

- Flor de Oriente  

- Hardgroove Jazz Café 

- Lima Bistro 

- Huchada Aruba 

- Eduardo’s Hideaway 

- Urataka Center (best pizza) 

- Terrazza Italiana 

- Kamini’s Kitchen (Caribbean Food from Trinidad & Tobago) 

- Zeerovers (Arubaans Visrestaurant) 

- Yemanja Woodfired Grill Restaurant 

- Bits&Cheeses 

Vragen of tips? 

Natuurlijk zijn we je graag van dienst in geval van specifieke vragen of tips over Aruba.  

Kijk ook op www.elementsofaruba.com voor meer handige informatie over Aruba. 

Wij wensen je ‘A Happy Stay’ op Elements of Aruba ☺ 

Frank & Ineke  

http://www.elementsofaruba.com/
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BEACH CHAIRS FOR RENT  

 

You can rent beach chairs and beach beds on various beaches, as well as umbrellas. 

The rental prices vary per beach. Beach beds are from a minimum of 10 dollars a day. 

We offer you an alternative for 4 euro / USD per day per chair 

 

 

Notice the following 

• You can put the seats in your car and leave them there (or in the storage outside your 

appartment) 

• You can use the seats every day of your stay 

• When you leave, you pay for the days you used the seats (we trust you ☺) 

• Contact us for any question or advice. 
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ARRANGEMENTEN 

Mountain-biken met Frank 

Fietsen op Aruba is nog geen algemeen verschijnsel, maar mountain 
biken daarentegen wel, omdat het landschap zich daar uitstekend voor 
leent. Er is meer dan 200 kilometer aan gemarkeerde trails uitgezet. Je 
moet wel een wat ervaren mountainbiker zijn om op de technische trails 
tussen de cactussen door te kunnen rijden. Frank neemt je mee en weet 
de mooiste plekjes en routes, voor een intensieve, maar tegelijkertijd 
fascinerende tocht. (85 USD / 155 AWG, incl. huur mountainbike) 

 

Hiken met Ineke 

Langs de Noordkust van Aruba kun je geweldig mooie 
wandelingen maken. Ineke maakt graag haar favoriete hike met je 
door het afwisselende en ruige landschap vanaf de Rancho Daimari 
naar de Natural Pool in het Arikok National Park. Je komt op 
plekken, waar je zelf niet makkelijk komt. Als je je zwemkleding en 
waterschoenen of badslippers meeneemt, kun je ook heerlijk 
even zwemmen in de Natural Pool. Vertrek rond 8.30u en rond 
13.00u ben je weer terug op Elements of Aruba. (30 USD / 55 AWG 
p.p., incl. vervoer) 

 

 
Naar Yoga-les met Ineke 
 
Aruba & Yoga is een perfecte combi. De omstandigheden op Aruba 
zijn uitermate geschikt om de weldaad van Yoga beoefening te 
voelen. Stel je eens voor : yoga-lessen volgen in een ruimte met max 
10 personen. De ramen en deuren staan wijd open, je voelt de wind 
op je huid, je hoort het ruisen van de palmbladeren en de tropische 
vogels, je waant midden in de natuur. Ineke neemt onze gasten 
graag mee naar haar Yin Yoga & Meditatie les bij JetYoga, om deze 
ontspannen beleving te laten meemaken (13 USD / 24 AWG per les). 

 

Eiland-tour 

Wil je door ons rondgeleid worden over Aruba, zodat je op plekjes komt waar je als toerist niet snel zal 
komen? Of omdat je meer verhalen over Aruba wil horen dan je in een reisgids kunt lezen? Boek dan een 
dagdeel/dag een eilandtour. Wij zorgen voor een onvergetelijke indruk van het heerlijke Aruba. 

 

 Meer weten? Vraag het ons gerust.                                                                                 

Frank & Ineke                                                              

 

http://jetyoga.nl/
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SAFETY INFORMATION 

In your appartement you find : 

• a smoke detector on the ceiling or on the kitchen cupboard 

• a fire extinguisher (very easy to use!) in the kitchen cupboard below the 

sink 

 

       

 

 

Medical information  

In case you need urgent medical help or care : 

       


