
Adres villa Bonaire

Sabadeco terrace West 222

Bonaire.

First name / naam :

Last name / achternaam:

Passpoort number / Passpoort nummer: 

Arrival date / aankomst datum:

Departure date / vertrek datum:

Flight number / vlucht nummer :

Arrival time / aankomst tijd:

Departure time / vertrek tijd: 

Amount of people / Aantal personen:

Rent the car / auto verhuur : ja/nee/yes/no

E-mail : 

Cell phone / Mobiel nummer: 

Cell phone property manager: 00599-7952326 Dianne Wanga-Vink

Remarks / extra info:

**** Graag even u aandacht****

De beheerder zal in de villa op uw wachten. Volg via google maps "Moon Tower" daar de straat rechts 

erin tot het einde, en dan het laatste huis links nr: 222.

Zorg dat bij vertrek de woning veegschoon word opgeleverd. 

Bij tussentijdse problemen kunt u de beheerder contacten middels het aangegeven mobiel nummer.

Gelet op het water en electriciteit gebruik. Dit is duur op Bonaire. Laat niet onnodig de airco aan staan.

Heeft u de auto meegehuurd ? Zorg dan dat deze weer volgetankt en veeg schoon achter blijft.

Wij wensen u een fijn verblijf in onze woning toe.

**** Please noted ****

By arrival our property manager will be waiting for you. Follow through Google Maps "Moon Tower" there 

the street on the right until the end, and then the last house on the left nr: 222

Be sure that after your holiday the villa will be sweep clean.

When there are problems, please contact our property manager

Please don't let unnecessary the water and airco running. Electricity and water are expansive in Bonaire

Did you rent our car ? Please noted to fill up the car with fuel before you leaving, and wipe clean the car.

We wish you a great holiday in our home



Link for taks payment:  Bonaire Visitor Tax Landing (bonairegov.com)

https://tourismtax.bonairegov.com/

