Sta stil, kijk om
je heen en
geniet!
HEI15 summerproof

B&B
Locatieverhuur

✓ Ruimte en zorgeloos genieten in en
rondom de accommodatie
✓ Eigen prive plekken binnen en buiten
✓ Eigen sanitaire voorzieningen

✓ Ontbijtservice
✓ Diverse
dinermogelijkheden op of
rondom de
locatie

✓ Diverse speelfaciliteiten in
de natuur voor jong en oud
✓ Welness: privehottub te
huur.
✓ Directe wandel en
relaxmogelijkheden vanuit
de accommodatie
✓ Fietsverhuur vanuit de
accommodatie

Het blijft nog even een vreemde tijd waarin we allemaal zitten.
Veel thuis en minder samen kunnen genieten van alle buiten activiteiten die de zomer te bieden heeft. Wij
als Hei15 hebben goed gekeken hoe we iedereen nog steeds van harte welkom kunnen heten op onze
mooie locatie en zo een mooi plekje te geven waarbij de bewuste luxe goed ervaren wordt door iedereen.
Rust, ruimte, natuur, design en het boerenleven komen hier mooi samen op gepaste afstand.
We willen iedere gast een fijne plek bieden om in deze periode je even vrij te voelen,
of het nu als gezin, B&B gast of kleine groep is. We hebben goed gekeken naar de richtlijnen en deze
passend gemaakt voor onze accommodatie om zorgeloos te kunnen genieten.
Hieronder even op een rijtje welke maatregelen we genomen hebben.

Voor een prettig verblijf met
vrienden, familie of collega’s
boek je ons appartement.
De ruimtes bieden samen
genoeg plek voor comfort,
privacy én gezelligheid

Appartement
Geschikt voor maximaal 4 volwassenen en 2 kinderen verdeeld over 3 slaapkamers met eigen sanitaire
voorzieningen.
Een eigen plek van 2 verdiepingen met een totaaloppervlakte van 100m2 waar een heerlijk privéterras
met uitzicht op de weilanden en eigen entree, zorgt voor een zorgeloos gevoel.
Buiten de standaard faciliteiten in de woning nog een aantal extra onderdelen in en rondom de woning.
•
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•
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Contactloos in/uitchecken
Wij hanteren de verplichte schoonmaakmaatregelen volgend RIVM.
De bedden zijn voorzien van frisgewassen linnengoed en benodigde handdoeken.
Bij uitchecken dient het beddengoed door de gast zelf verwijderd en in de desbetreffende zak
geplaatst te worden.
Ontbijtmogelijkheden zijn optioneel en kunnen in overleg afgestemd worden.
Catering op locatie is mogelijk en kan vooraf besproken worden.
Directe wandelmogelijkheid vanuit de accommodatie via onze eigen weilanden.
Ruim voldoende buitenplek rondom de accommodatie, en zelfs in de naastliggende weilanden
De annuleringsvoorwaarden zijn flexibel, je kunt tot week vooraf kosteloos annuleren of
verplaatsen naar een andere datum.
Houdt altijd 1,5 meter afstand van andere gasten
Hoest je, ben je verkouden of heb jij of een gezinslid koorts, blijf dan thuis.

Overnacht samen of alleen
in een van onze ruime,
eigentijdse kamers. Iedere
kamer is zorgvuldig
vormgegeven en kent zijn
eigen stijl.
Of heerlijk overnachten met
het gezin, in onze
familiekamer. Een lichte,
frisse ruimte voor ouder(s)
en kids

B&B
We hebben de beschikbaarheid over 3 tweepersoonskamers (20-30m2) en een vierpersoonskamer
(60m2).
Gebruik van de gezamenlijke ruimte beneden (opp. van 100m2).
Ontbijtservice op de vaste privéplek zowel binnen als buiten op een onderling afgesproken tijdstip.
In de gezamenlijke ruime hebben we een koelkast gevuld met heerlijke drankjes een koffiemachine met
Blance Dael koffie en Blance Dael thee. En natuurlijk heerlijke huisgemaakte Limburgse vlaai.
Bij gebruik van deze producten neem vooraf zorgvuldig de hygiëne maatregelen in acht dus was je handen
grondig en desinfecteer met beschikbare middelen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

contactloos in/uitchecken
Wij hanteren de verplichte schoonmaakmaatregelen volgend RIVM.
De bedden zijn voorzien van frisgewassen linnengoed en benodigde handdoeken.
Bij uitchecken dient het beddengoed door de gast zelf verwijderd en in de desbetreffende zak
geplaatst te worden.
Catering op locatie is mogelijk en kan vooraf besproken worden.
Directe wandelmogelijkheid vanuit de accommodatie via onze eigen weilanden.
De annuleringsvoorwaarden zijn flexibel, je kunt tot 24 uur vooraf kosteloos annuleren of
verplaatsen naar een andere datum.
Houdt altijd 1,5 meter afstand van onze andere gasten
Hoest je, ben je verkouden of heb jij of een gezinslid koorts, blijf dan thuis.

Aangenaam en stijlvol
vertoeven met een
groep?
Ook dat is mogelijk.
We verhuren onze
accommodatie tevens
als geheel.

Locatieverhuur:
Geschikt voor max. 16 personen verdeeld over de accommodatie
Buiten de standaard faciliteiten in de woning nog een aantal extra onderdelen in en rondom de woning.
• De kamers zijn geschikt voor max. 2 personen er is geen mogelijkheid voor extra bedden
(uitgezonderd een kinderbedje).
• Genoeg buitenruimte rondom de accommodatie, en zelfs in de naastliggende weilanden
• De begane grond heeft een oppervlakte van 150m2 waarin zich meerdere zitruimtes bevinden en
een eettafel van 7,5 meter lengte die je kunt loskoppelen.
• Contactloos in/uitchecken
• Wij hanteren de verplichte schoonmaakmaatregelen volgend RIVM.
• Een coronakit bij aankomst met desinfectiemiddel, desinfecterende zeep, desinfectiedoekjes en
papieren doekjes om alles veilig en schoon te houden.
• De bedden zijn voorzien van frisgewassen linnengoed en benodigde handdoeken.
• Bij uitchecken dient het beddengoed door de gast zelf verwijderd en in de desbetreffende zak
geplaatst te worden.
• Catering op locatie is mogelijk en kan vooraf besproken worden.
• Directe wandelmogelijkheid vanuit de accommodatie via onze eigen weilanden.
• Houdt altijd 1,5 meter afstand van onze andere gasten
• Hoest je, ben je verkouden of heb jij of een gezinslid koorts, blijf dan thuis.
• Ontbijtmogelijkheden zijn optioneel en kunnen in overleg afgestemd worden.
• De annuleringsvoorwaarden zijn flexibel, je kunt tot 1 maand vooraf kosteloos annuleren of
verplaatsen naar een andere datum.
.

Plattegrond
appartement
oppervlakte
80m2

Plattegrond
B&B kamers en
gezamenlijke ruimte
oppervlakte 110m2

standaard
keuken

Plattegrond
locatieverhuur
oppervlakte
260m2

Extra
keuken

8e
slaapkamer

