EDUCATIEBOERDERIJ/LOGEERBOERDERIJ “DE
WEIDEN”
Het doet ons genoegen u te mogen verwelkomen op onze boerderij,
Wij vragen u vriendelijk het volgende even door te willen lezen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het verblijf op onze boerderij is geheel op eigen risico,
het is verboden zich in de stallen en/of opstallen te begeven zonder toestemming van een
van ons,
kosten per overnachting: volwassenen €40,00 p.p.p.n, kinderen tot 12 jaar €20,00 p.p.p.n. dit
is inclusief ontbijt, toeristenbelasting en een rondleiding over ons bedrijf.
het ontbijt kan in de ontvangstruimte gebruikt worden. Gaarne zelf even aan Monique
doorgeven hoe laat u wilt ontbijten. Wilt u ook speciale wensen kenbaar maken?
er ligt een handdoekenpakket voor u klaar. De douche is beneden in de ontvangstruimte,
er is per kamer 1 hond toegestaan, echter geen honden op de bedden en niet los op het erf!
uitlaten kan in de bermen van de Schuurmansweg (NIET IN DE WEIDES!), en graag de
uitwerpselen opruimen (op de kamers zijn poepzakjes aanwezig),
u dient de kamer voor 10.00 uur te verlaten en graag netjes achter te laten,
gelieve niet te roken op de kamers,
in de ontvangstruimte is een koelkast aanwezig die u kunt gebruiken. Koffie en thee kunt u
zelf maken.
voor eventueel een maaltijd te verwarmen is er een magnetron aanwezig in de
ontvangstruimte. Borden en bestek zijn ook aanwezig,
aangezien onze werkzaamheden elke ochtend om 06.30 uur beginnen, en wij de rust voor
ons vee willen waarborgen, vragen wij u vriendelijk 's avonds na 22.00 uur geen lawaai
meer te maken,
er zijn plastic matrashoezen aanwezig voor onze kleinere gasten. Mocht er toch onverhoopt
een “ongelukje” gebeuren, wilt u zo vriendelijk zijn dit even door te geven. Wij zijn
genoodzaakt het reinigen van de matrassen aan u door te berekenen.

Wij hopen dat u een prettig verblijf zult hebben op onze boerderij. Mochten er nog
vragen/opmerkingen zijn dan horen wij dit graag van u.

Bennie en Monique Weiden
Educatieboerderij/logeerboerderij “de Weiden”

