
Route beschrijving naar Oostenrijk: 
Alkmaar, 
Amsterdam, 
Utrecht, 
Arnhem, 
Oberhausen, 
Köln(Keulen), 
Frankfurt, 
Wurzburg, 
Nurnberg, 
Ingolstadt, 
München, 
 
Salzburg- Innsbruck, 
Innsbruck aanhouden (Küfstein), 
Bij Innsbruck Brenner snelweg volgen. 
 
Keuze (1) (€ 3,00 tol) 
Afslag:  “Schönberg – Stübaiertal” (exit 10)  
Als je afslag “Schönberg –Stübaiertal” neemt dan na het tolhuisje linksaf door “Schönberg”,  rechtsaf 
richting “Matrei”,  dan rechtdoor naar “Steinach am Brenner” 
In “Steinach am Brenner” rechtsaf richting “Trins – Gschnitz” 
 
Keuze (2) (€ 9,00 tol) (exit 19) 
Één afslag verder nemen, afslag:  “Matrei – Steinach am Brenner”.  
Deze afslag rijdt, als je moe bent, net even sneller. 
Dan volg de weg rechtsaf naar “Steinach am Brenner”. 
In “Steinach am Brenner” rechtsaf richting “Trins – Gschnitz”. 
 
Rechtdoor omhoog onder Brenner snelweg door, nu opletten je bent er bijna. 
Rechts staat een bordje “Wipptalerhof” (groenbord) 
Daarna, na 30 meter meteen links afslaan, tussen het muurtje van de roze appartementen door. 
Rijdt rechts om de appartementen heen. 
Rustig rijden a.u.b. en eventueel parkeren in overleg met de buren. 
Parkeer plaatsen op het asfalt boven zijn van de appartement bewoners, wel mag er naast het huisje 
geparkeerd worden. 
 
Adres huis Oostenrijk, 
Trinsersträsse 93 
6150 Steinach am Brenner 
 
Kies voor navigatiesystemen het volgende adres: 
Oostenrijk, Steinach am Brenner, dan kruising “Trinsersträsse en Pirchet” 
 
Bank nr. (konto nr ) 18697  
Raifeisenbank brennerstrasse 52 steinach 
IBAN: AT863632900000018697 
BIC / Swift: RZTIAT22329  
T.n.v. A. van Veen 
 

Voor vragen e.d. 
Telefoon nummers van uit Oostenrijk 

 
Frank : 0031 6 29 17 60 17 
Anita : 0031 6 42 51 76 49 
Clemens : 0031 6 20 11 10 82 
Sandra : 0031 6 57 87 70 02 

 



 
Aan de achterkant van het huis waar je in principe tegen aanrijdt, 
Links op de hoek van het boven huis,  
achter de regenpijp een zit lichtschakelaar voor buiten licht. 
 
 
In het huis ligt een beschrijving van wat je moet doen.  
Bij aankomst en vertrek. 
Hieronder alvast een paar tips. 
 
 
Bij aankomst: 
Hoofdkraan van het water zit in de kelder, dat is de deur tegenover de douche. 
Op knie hoogte links van de boiler (van het bovenhuis) zit een rode kraan met groene tape, die open 
draaien. 
In de kelder naast de trap zit ook de meterkast, (grijze stalen deur). 
Als de stroom uitvalt van de rechter meter de groene knop indrukken. 
In de hal naast het toilet hangt onze de boiler, deze op 60 graden zetten. 
Kacheltje in de badkamer bij aankomst de rechter knop op 2 zetten. 
 
 
Bij vertrek: 
ijskast op nul zetten en deur op een kiertje en broodtrommel leeg. 
Prullenbakken leeg, badkamer en wc schoon achterlaten. 
Bedden afhalen, ramen dicht doen, deuren op een kiertje zetten. 
Boiler op * zetten. 
Kacheltje in de badkamer bij vertrek op * zetten. 
Hoofdkraan in de kelder weer dichtdraaien, en leidingen leeg laten lopen. 
 
Beschrijving van de kolenkachel ligt in het huisje op tafel. 
 
Goede reis zowel heen als terug  en een hele prettige vakantie. 
 
 
 
 
 



 
 
  Hier is het!       Trinsersträsse 93 , Steinach am Brenner 
 

      
 
 
 
 
Hier dus, achter het “roze” gebouw staat ons huis. 
 


