
Informatie voorafInformatie vooraf

Wĳ  heten je van harte welkom. Wĳ  delen onze 
bĳ zondere villa (die we elke dag een stukje mooier 
maken) graag met jou. We horen graag hoe we 
het jullie zo goed mogelĳ k naar de zin kunnen 
maken. Jullie verblĳ ven op de begane grond/eerste 
verdieping. Op zolder hebben wĳ  een atelier en in de 
oostvleugel een kantoortje. In het geval je ons nodig
hebt zĳ n we doorgaans snel bĳ  jullie. Wie je eveneens 
in de tuin of op de trap tegen kunt komen is ons katje. 
Hĳ  komt vanzelfsprekend niet in jullie vertrekken. 
Wees jezelf en voel je vrĳ !

Vanaf ca 16.00 uur kun je inchecken. Wil je eerder spullen 
komen brengen, de sleutel ophalen of de auto parkeren, 
dan kan dat (in overleg). Bĳ  binnenkomst wĳ zen we je de 
suite(s) en de rest van de villa en krĳ g je een sleutelbos 
(kamer-, voordeuren fi etsenschuursleutel).

INCHECKEN

De bedden beschikken over Eminent kwaliteitsmatrassen 
met anti-allergeen bedlinnen. Standaard zĳ n de bedden 
opgemaakt als tweepersoons, maar we kunnen de 
bedden ook opmaken met éénpersoons beddengoed. 
In sommige kamers is het mogelĳ k bedden uit elkaar te 
schuiven of extra bedden bĳ  te plaatsen. Vraag het ons 
gerust.

BEDDEN

Fietsen huren kan bĳ  Profi le Bleumink T 0757-551393. 
Onze gasten ontvangen 10% korting op verhuurprĳ zen. 
Aan de rechterzĳ de van het huis is de afsluitbare 
fi etsenschuur (zie plattegrond). Daar is ook elektriciteit 
aanwezig om e-fi etsen op te laden.

FIETSEN

Er is overal in het pand draadloos high speed internet. 
De code van het wifi  netwerk Zilverlinde is zilverlinde08. 
s’Morgens wordt de Volkskrant bezorgd. Kun je hem 
niet vinden, vraag het ons gerust. Enkele kamers hebben 
Netfl ix op de TV. 

MEDIA

Het centrum van Vorden ligt op 5 wandelminuten van de 
villa. Daar vind je (naast de AH en de Aldi) veel plekjes 
waar je heerlĳ k kunt eten. Voor een heerlĳ k diner hoef je 
niet perse de villa uit. Je kunt barbecueën, picknicken of 
een maaltĳ d laten bezorgen.

RESTAURANTS EN WINKELS

Villa Zilverlinde is veilig en daartoe ook gecertifi ceerd. 
Elke kamer is voorzien van een rookmelder. Iedere 
verdieping heeft een brandblusapparaat en elke keuken 
een blusdeken. Ook de deurdrangers en branddeuren 
zĳ n op last van de brandweer gemonteerd, in verband 
met compartimentering. Op het bordje naast jouw deur, 
staat de vluchtroute en het verzamelpunt aangegeven.

VEILIGHEID

Vorden heeft 8 kastelen ingebed in het authentieke 
coulisse-landschap. Direct vanuit de villa wandel je 
de natuur in. Het aantal wandel- en fi etsroutes is 
onberperkt. Bezoek ook musea More (in Gorssel en 
Ruurlo) of geniet van alle andere (sportieve) activiteiten 
die hier voor handen zĳ n (www.free-wheel.nl).

OMGEVING

Als service hebben wĳ  in de koelkast op de Atrium 
Keuken “Cool drinks” voor je klaar liggen. Wĳ  hebben 
een aantal wĳ nen geselecteerd. Er is ook fris, bier en 
een selectie (streek)borrels. Gebruik wat je wilt en reken 
af bĳ  de groene zelfbedieningskassa (in de hoek met de
toeristische informatie) of bĳ  onszelf, bĳ  het uitchecken.

DRANKJES



Korte HISTORIEKorte HISTORIE

Vóór de villa is een grote parkeerplaats waar je gratis 
kunnen parkeren. Ook de tuin rondom het pand staat 
tot jullie beschikking. Er zĳ n diverse grasveldjes en 
terrassen, met tuinmeubilair, kussens en fl eecedekens. 
In de buitenkeuken is een barbecue, tuinhaard en 
houtgestookte hotpot. Op 200 m afstand van de 
villa is een speelveld met o.a. halfpipe, speeltuin en 
voetbaldoeltjes.

TUIN

Nanocoat op wanden en vloeren van badkamers, een 
onzichtbaar laagje dat waterdruppels laat afglĳ den. 

Wateronthardings-systeem, waardoor al het water 
gezuiverd en extreem zacht is. Dit zorgt ervoor dat 
je minder zeep nodig hebt. Je huid en haar voelen 
heerlĳ k zacht aan. Ook merk je dat het water, thee 
en koffi e lekkerder smaken. 

Bedlinnen van Sleeptime microvezels voelt licht aan, 
bĳ na als zĳ de, absorbeert en ventileert goed.

ACHTER DE SCHERMEN

De villa, die in de vroegere tĳ den Van Hasselt Paviljoen 
heette, dankt zĳ n huidige naam aan het rĳ tje van 15 
eeuwenoude zilverlindes in het naastgelegen park, 
direct grenzend aan onze tuin.  
De villa heeft een rĳ ke historie. Van 1930 tot eind 
jaren ’70 maakte het als kindertehuis deel uit van het 
herstellingsoord De Decanĳ e van de Vereniging voor 
Spoorwegpersoneel.  
Daarna werd het een kindervakantiekolonie, waar 
bleekneusjes gedurende 6 weken konden aansterken. 
Vanaf eind jaren ‘70 werd het particulier bewoond en in 
1999 werd Erika eigenaar van het pand.  
Medio 2011 hebben Erika en Grieto het pand omgedoopt 
tot Villa Zilverlinde en ingericht als Bed&Breakfeast, 
vergader- en groepsaccomodatie.

TOEN EN NU

Als je verblĳ f erop zit en je wilt uitchecken, laat de 
sleutel dan in de kamerdeur en ontmoet ons beneden in 
de Leef Keuken. Daar hebben wĳ  jouw nota klaarliggen, 
naast de pinautomaat. De nota is een gespecifi ceerde 
rekening, inclusief 9% BTW. Bovenop de tarieven voor 
jullie verblĳ f komt een bedrag voor toeristenbelastingen 
van € 2,50 per persoon per nacht.

UITCHECKEN


