
INVENTARIS

Parck Salon (begane grond)
tweepersoons bed, 2 x éénpersoons bedden, ligbad 
met (senioren) inloopdouche, toilet, wastafel, veranda

Charmant Kamer (eerste verdieping)
tweepersoons bed, tweepersoons bed in de Bedstee, 
inloop regendouche, toilet, wastafel

Suite XL (eerste verdieping)
tweepersoons bed in de slaapkamer, 2 x éénpersoons 
bedden in de woonkamer, inloop regendouche, toilet, 
wastafel

Linde Loft (eerste verdieping)
tweepersoons bed, douchecabine, toilet, wastafel, 
loggia

De Heerlĳ ckheid (eerste verdieping)
tweepersoons bed, douchecabine met ligbad, toilet, 
wastafel, balkon

Pronck Kamer (eerste verdieping)
tweepersoons bed, vrijstaand ligbad, aparte 
regendouche, toilet, wastafel, balkon

SUITES EN KAMERS

• Eettafel voor ca 18 personen
• TV 80 inch monitor met HDMI, USB en digitale 

ontvangst met Netfl ix
• Sonos-box (met Spotify)
• Zit Serre met 2 loungebanken, fauteuils en stoelen
• Koelkast met vriezer
• Pannenset
• Koffi emachine en waterkoker
• Citruspers
• 5 pits gaskookplaat met wokbrander
• Hete lucht oven
• Combi oven met magnetron
• Vaatwasser
• Bestek, servies, glaswerk Schalen, kommen, etc.

LEEF KEUKEN (begane grond)

• 14 persoons eettafel
• Koelkast
• Pannenset
• Eierkokers
• Koffi emachine en waterkoker
• 4 pits inductie kookplaat
• Combi oven magnetron hete lucht
• Bestek, servies, glaswerk
• Vaatwasser
• Schalen, kommen, etc.
• Spelletjeskast
• Koelkast met cool drinks

ATRIUM KEUKEN (eerste verdieping)

JOUW TWEEDE THUIS IN HET GROEN



EXTRA'S

• Vaatwasmiddel, vaatwasborstel, sponsjes vaatwas-
tabletten

• Gescheiden afvalbakken, vuilniszakken
• Handdoeken, theedoeken, vaatdoeken
• Toiletpapier
• Zout en peper
• Kruiden (kaneel, kerrie, italiaanse kruiden, etc.)

ONTZORGPAKKET (gratis)

Compleet opgemaakte bedden
BEDLINNEN  (€ 8,- p.p.)

handdoeken, badlakens, washandjes, badjassen, 
shampoo, crèmespoeling, bodywash, handzeep, 
toiletpapier, föhn

BADLINNEN  (€ 4,- p.p.)

Wil je boodschappen laten bezorgen? Dat kan via 
Albert Heijn, 0575-556677.

BOODSCHAPPEN

Een belangrijk element tijdens je verblijf is koffi e. Je 
kunt kiezen uit vrijwel alle mogelijkheden. Er is een 
Senseo- en Nespresso machine met melkopschuimer. 
Daarnaast ook het oude vertrouwde ‘normale’ fi lter 
koffi ezetapparaat.

KOFFIE

In de Leef Keuken vind je de professionele koffi emachine, 
die ieder kopje op maat voor je bereidt van vers gemalen 
bonen. (Tegen ca inkoopsprijs) kun je deze gebruiken. 

Koffi e, espresso, café crème                € 0,35

Cappuccino, Latte Macciato, koffi e verkeerd, 
chocolademelk (Van Houten),               € 0,70

Wij lezen de beginstand van de machine in, en rekenen 
af op basis van werkelijk gedronken kopjes.

KOFFIEMACHINE

GRAAG  TOT ZIENS!
Erika en Grieto
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