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Contactgegevens

Linku … … …

… … …

… … …

Villa … … …

Busvervoer … … …

Chef … … …

Verzekering … … …

… … …

… … …

… … …
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Busvervoer in Nederland
Je auto kun je parkeren in de garage van het kantoor. De bus van Betuwe Express
vertrekt voor het pand.

🚌 Heenreis

Locatie Linku kantoor � Rotterdam/Den Haag Airport

Datum Zondag 25 september 2022

Aanwezig 9.00 uur

Vertrek 9.30 uur

Aankomst vliegveld 11.00 uur

🚌 Terugreis

Locatie Rotterdam/Den Haag � Linku kantoor

Datum Zaterdag 1 oktober 2022

Aanwezig 23.15 uur

Vertrek 23.30 uur

Aankomst kantoor 01.00 uur

Ontbijt/lunch heenreis is voor eigen rekening.
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Vluchtgegevens Transavia

🛬 Heenvlucht

Vlucht Rotterdam/Den Haag � Pula

Datum Zondag 25 september 2022

Vluchtnummer HV 5997

Vertrek 13�15 uur

Aankomst 15.00 uur

Vluchtduur 1�45 uur

Boekingsreferentie …
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🛬 Aparte heenvlucht Geert en Thomas

Vlucht Rotterdam/Den Haag � Pula

Datum Zaterdag 24 september 2022

Vluchtnummer HV 5997

Vertrek 18�35 uur

Aankomst 20�20 uur

Vluchtduur 1�45 uur

Boekingsreferentie …

🛫Aparte terugvlucht Tanja

Vlucht Pula �  Rotterdam/Den Haag

Datum Dinsdag 27 september 2022

Vluchtnummer HV 5998

Vertrek 21�05 uur

Aankomst 22�55 uur

Vluchtduur 1�50 uur

🛫Aparte terugvlucht Joost en Annemarie

Vlucht Pula �  Rotterdam/Den Haag

Datum Donderdag 29 september 2022

Vluchtnummer HV 5998

Vertrek 16�00 uur

Aankomst 17�50 uur

Vluchtduur 1�50 uur
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🛫Terugvlucht

Vlucht Pula �  Rotterdam/Den Haag

Datum Zaterdag 1 oktober 2022

Vluchtnummer HV 5998

Vertrek 21�05 uur

Aankomst 22.55 uur

Vluchtduur 1�50 uur
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Autoverhuur in Kroatië
In Kroatie huren we een zeven auto’s die we de hele week tot onze beschikking
hebben. De bestuurders moeten allemaal hun creditcard meenemen en hun rijbewijs.

Alle kosten zitten in de prijs die is betaald. Extra verzekering is niet nodig. Maak foto’s
en filmpjes van het voertuig bij ontvangst.

Datum ophalen Zondag 25 september 2022. 15.30 uur

Datum inleveren Zaterdag 1 oktober 2022, 19.00 uur

🏎 Hoofdbestuurders

Persoon Nick Janssen

Auto Renault Kadjar

Persoon Timo Bakx

Auto Renault Kadjar

Persoon Klaas de Leeuw

Auto Ford Focus Estate

Persoon Fleur van Welie

Auto Ford Focus Estate

Persoon Arjan Malda

Auto Ford Focus Estate

Persoon Jaap Jansen

Auto Ford Focus Estate
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Bagageregels
● 1 stuk handbagage van max 55�35�25 cm (zoals een rugzak of trolley).  Deze

plaats je in de bagagebakken aan boord. Transavia heeft plek voor 70 stuks,
dus zodra dit vol is, nemen we de bagage in bij het instappen en plaatsen we dit
in het ruim.

● 1 accessoire van max 40�30�20 cm (zoals een kleine handtas, cameratas of
laptoptas). LET OP�  Veel rugzakken zijn groter. Deze mag altijd mee aan boord
en plaats je onder de stoel voor je.

● Je mag altijd een paraplu, wandelstok en 1 tas met duty free items meenemen
aan boord. Je handbagage en accessoire mogen bij elkaar max 10 kg. wegen en
de maten zijn inclusief wielen en handgrepen

● Je mag 2 losse lithium-batterijen, zoals powerbanks of batterijen (max 160Wh
per batterij) meenemen tijdens je vlucht (alleen in de cabine). Verpak ze in de
originele verpakking of isoleer ze. Dat doe je door contactpunten van de batterij
met tape te bedekken en iedere batterij in een losse plastic zak te doen.

● Verboden aan boord:
○ Vuur- en schietwapens
○ Puntige of scherpe wapens en scherpe voorwerpen, zoals een nagelvijl,

nagelschaartje of scheermesje
○ Stompe voorwerpen, zoals een honkbalknuppel of golfclubs
○ Ontplofbare en ontvlambare stoffen, zoals een aansteker
○ Chemische en toxische stoffen
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Reischecklist

Over Kroatië
● Kroatië is een EU land
● Het is geen Schengenland: dat betekent dat je identiteit gecontroleerd kan

worden. Binnen de Schengen-gebieden mogen inwoners vrij reizen.
● In Kroatië is het alarmnummer, net als in Nederland, 112.
● De gezondheidszorg in Kroatië is van goede kwaliteit. Indien je medische zorg

nodig hebt, kun je het beste naar de eerste hulp afdeling (hitna pomoć) van het
dichtstbijzijnde ziekenhuis (bolnica) gaan. In iedere stad is ten minste één
apotheek ook ‘s nachts geopend.

● De munteenheid van Kroatië is de Kroatische kuna �HRK�. Bankbiljetten zijn
beschikbaar in coupures van 10, 20, 50, 100, 200, 500 en 1000 HRK. In
supermarkten kun je normaal gesproken niet met euro’s betalen. Tol en
benzine vaak wel. In de meeste restaurants en supermarkten op de toeristische
plekken kun je gewoon met je bankpas betalen. Toch is het verstandig om ook
een creditcard en wat contant geld mee te nemen, omdat er ook genoeg
genoeg plekken zijn waar je contant moet betalen. Er zijn overigens voldoende
pinautomaten in Kroatië, mocht je wat geld op willen nemen.

● In de meeste gevallen zit de fooi al in de prijs inbegrepen. Onder de Kroaten zelf
is het wel gebruikelijk om een fooi te geven maar het is niet zo dat het van je
verwacht wordt.

● In Kroatië heeft men gewoon 220/230 volt netspanning, net als in Nederland en
België. Je hebt geen wereldstekker nodig

● Je mag 1 liter sterke drank meenemen naar huis en 2 liter wijn of andere
alcoholische dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22%.

● In Kroatië wordt Kroatisch gesproken. In de toeristische gebieden zul je echter
prima met Engels vooruit kunnen. Aan de kust, vooral op Istrië, wordt ook nog
een beetje Italiaans gesproken.

● Vaccinatie advies GGD (niet verplicht) is DTP.

Inreisvoorwaarden
Er gelden geen inreisbeperkingen meer in Kroatië. Dit betekent dat je geen
coronabewijs nodig hebt om Kroatië in te reizen.

Reisdocument
● Paspoort
● ID-kaart
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Veiligheidssituatie
● Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane.
● Maak Kroatië favoriet, dan ontvang je een pushbericht als het reisadvies

verandert.

Met de app heb je ook alle contactgegevens van Buitenlandse Zaken en lokale
hulpdiensten bij de hand, plus informatie over wat te doen in geval van nood, zoals
ziekenhuisopname of verlies van je paspoort.

Thuisblijvers
Geef thuisblijvers ook het IMEI nummer van je telefoon: in geval van nood kan je
mobiele provider daarmee je telefoon terugvinden of blokkeren. De makkelijkste
manier om dit nummer te achterhalen: *#06# intoetsen op je telefoon.

Meer Kroatië reisadvies ↗
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Informatie

Punten en reminders
● Toilettassen voorzien van plastic zak en op kantoor in grotere gedeelde koffer

plaatsen
● Handdoeken zijn aanwezig in de villa’s
● Elke kamer heeft een eigen badkamer
● Mondmasker is niet verplicht, maar wel raadzaam om mee te nemen. Kan wel

verplicht zijn in apotheken en bij huisarts/ziekenhuis bezoek.
● Vliegtuigticket op je Transavia App tonen

○ Inchecken doet Nick zaterdag vanaf 7.15 uur �30 uur van tevoren)
● Geldige legitimatie �ID kaart of Paspoort)
● Zorg dat je telefoon is opgeladen en neem een powerbank mee
● Timo heeft twee extra grote koffers mee voor toilettassen en andere

benodigdheden en zorgen dat deze een paar dagen voor vertrek op kantoor
staan.

● Linku neemt zelftesten �25�, factor 30 zonnebrand-flessen �3�, aftersun �2� en
anti-insectenspray �2�, paracetamol en hooikoortstabletten mee. + reserve
mondkapjes mochten collega’s deze toch vergeten zijn.

● 1L doorzichtig zakje voor vloeistoffen in je handbagage

Spelregels
Volledige document met huisregels komt in Slack te staan. De belangrijkste punten:

● We betalen een borg van 1000,- per villa voor schade dus laten we proberen
alles heel te houden.

● Schade moet direct worden gemeld bij de eigenaar.
● Buiten ons team en de chef mogen er geen extra gasten in de villa verblijven.
● Niet roken in de villa, fitnessruimte en spa ruimtes.
● Geen muziek of geluid �65db.
● In het zwembad geen glazen, alcohol en eten.
● In de tijd dat we de hottub niet gebruiken moet deze worden afgedekt met

bijbehorende afdekzeil.
● Handdoeken gebruiken op de zonnebedjes.
● Alle ramen en deuren dicht bij afsluiten villa ivm alarm.
● Golfbaan; alleen op central court en shooting mats.
● Servies moet bij de betreffende villa blijven.

Coronaregels
Voor Kroatië zijn geen vaccinaties verplicht. Wel is er een advies vanuit de GGD voor
een DTP prik. Mocht je die niet hebben en er wel een willen, regel dit dan zelf tijdig bij
je plaatselijke GGD.
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Planning per dag

Zondag 25�09 Heenreis

Maandag 26�09 Werken � Game Night

Dinsdag 27�09 Werken, Vrije avond. Vertrek Tanja.

Woensdag 28�09 Werken, BBQ

Donderdag 29�09 Werken � Vertrek Joost en Annemarie. Linku Quiz

Vrijdag 30�09 Vrije dag - activiteiten

Zaterdag 01�10 Terugreis

Commissies

Reizen Tanja, Nick, Annemarie en Geert

Koken Isis, Nick, Koen, Dennis

Activiteiten Klaas, Arjen en Tanja, Fleur

Quiz Koen en Jaap

13



Kamerindeling

Villa 1 � Aqua

2 persoonskamer Annemarie, Tanja

2 persoonskamer Bram, Thomas Blom

2 persoonskamer Sander, Matthijs

2 persoonskamer Thomas vd Ven, Marley

Villa 2 � Terra

2 persoonskamer Alexander, Arjan

2 persoonskamer Fleur, Maartje

2 persoonskamer Arthur, Thomas Meijer

2 persoonskamer Frank, Jorre

2 persoonskamer Dennis, Wahid

Villa 3 � Sole

2 persoonskamer Geert, Thomas R.

2 persoonskamer Kenneth, Kevin

2 persoonskamer Koen, Joost

2 persoonskamer Timo

3 persoonskamer Jaap, Klaas en Nick
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Voorzieningen

Telefoonnummers voor noodgevallen
Telefoonnummer 112 is het algemene alarmnummer

tel 92 (of 112� � Politie
tel 93 (of 112� � Brandweer
tel 94 (of 112� � Ambulance
tel 9155 (of 112� � Zeereddingsdienst

Internationale landcode voor Kroatië: �385
Algemene informatie: 981

Kroatische wegenwacht (HAK)
1987, �38514640800 www.hak.hr

Dokter
https://goo.gl/maps/x7C1E9itMs2msURj6
Istarske Ljekarne � Ljekarna Svetvinčenat, Svetvincenat 96, 52342, Svetvinčenat
12 min met auto

Ziekenhuis
https://goo.gl/maps/oPMoAbbYK6kPsVUN9
Opća bolnica Pula, Zagrebačka ul. 30, 52100, Pula, Kroatië
35�40 min met auto

Apotheek
https://goo.gl/maps/x7C1E9itMs2msURj6
Istarske Ljekarne � Ljekarna Svetvinčenat, Svetvincenat 96, 52342, Svetvinčenat
12 min met auto

Tandarts
https://g.page/drtony?share
Istarska, Via dell' Istria 46, 52215, Vodnjan, Kroatië
14 min met auto

Supermarkt
Plodine
Ul. Prvi maj 33, 52215, Vodnjan, Kroatië
15 min met auto
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Meenemen
● 30 seconds Linku editie
● Beachtennis
● Chromecast
● Corveelijst
● Desinfectie
● EHBO doos
● Extra mondkapjes
● Go-pro + interview set Nick
● HDMI kabel + verlengstuk
● Hooikoortstabletten
● Iphones en Android toestellen
● JBL � Nick en Arthur
● Kaartjes kamerindeling
● Linku Camera
● Muggenspray
● Paracetamol

● Pennen
● Pennen en notitieblokken
● Plakband
● Plakband, DUCtape
● Reservelaptop
● Setup webcam, conferance,

apple laptop
● Starlink (satellietnetwerk)
● Tijdschriften F&L (paar

meenemen)
● UTP-kabels
● Verlengsnoeren
● Webcam
● Wifi versterker
● Zelftesten
● Zonnebrand
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Mededelingen

Doel
Het betreft een werk ‘vakantie’. Dat houdt in dat we gewoon door zullen werken aan de
projecten waarop we zijn ingepland.

Voor de nieuwe mensen; de sfeer is nóg relaxter, we maken nóg meer lol en tussen het
werken door kun je gerust een duik nemen. Vrijdag staat het uitje gepland. Voor de
mensen die niet parttime werken, houden we hiervoor een vrije dag in. Gelieve met
bovenstaande zaken rekening te houden (dus geen overmatig alcoholgebruik en de
‘normale’ richtlijnen voor de werktijden aan te houden).

Eigen bijdrage
Wij vragen zoals ieder jaar een eigen bijdrage van €100 per persoon voor de algemene
boodschappen (eten, drinken). Hiervoor zullen t.z.t. tikkies worden gestuurd. Mochten
we ervoor kiezen er een avond op uit te gaan, zijn deze kosten voor jullie zelf (maar we
zullen vast weer wat rondjes weggeven).

Geldig reisdocument
Zorgt iedereen voor het meebrengen van een geldig reisdocument. En download de
Transavia app voor je ticket op je telefoon.

Verzekering
We sluiten een zakelijke reisverzekering af (voornamelijk voor de apparatuur die je
namens Linku meeneemt), maar deze dekt ook andere zaken. Er is bij dergelijke
verzekeringen altijd een eigen risico van toepassing. Mocht je kostbare eigen
bezittingen meenemen, dienen we even naar de verzekering te kijken en/of dien je
daar zelf een aanvullende verzekering voor af te sluiten.

Telefonie
We zullen, zoals andere jaren, een aantal telefoons meenemen waarop we via VOIP
met de bestaande nummers kunnen bellen en gebeld kunnen worden. De mensen die
nu via een smartphone of app op de computer werken; dit zal daar gewoon zo blijven
werken.
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Boodschappen lijst

Eten
● Glutenvrij boterhammen of broodjes / aardbeien skyr yoghurt / fruit
● Eieren
● Yoghurt, soja yoghurt
● Fruit (let op: 1x allergie voor rood fruit)
● Granola/muesli (let op: 2x notenallergie)
● Noten (voor in yoghurt)
● Honing
● Brood
● Broodjes
● Croissants
● Crackers
● Beleg
● Kaas �Goudse)
● Tomaat
● Komkommer
● Sla
● Boter
● Zout/peper
● Mayonaise
● Ketchup
● Zuivelspread
● Jam
● Pindakaas
● Chocopasta

Drank
● Bier
● Alcoholvrij bier
● Wijn
● Water
● Melk
● Koffie
● Koffiemelk
● Sapje

Overig
● Aluminium folie
● Olijfolie
● Citroen of Limoen
● Munt
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Belangrijk
Voor sommige gerechten rekening houden met dieet en allergieën:

● 2 personen geen vis
● 1 persoon geen varken
● 1 persoon geen zetmeel (aardappelen, rijst, pasta, brood,deegwaren)
● 1 geen mosselen
● 1 persoon geen gluten
● 2 personen geen kaas
● 1 persoon geen noten
● 1 persoon zwanger
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Analyse. Build. Connect.
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