
Wij zijn open, maar i.v.m. Covid-19 gaat allemaal wel wat anders dan dat we gewend zijn: 

 Wij zullen er hier alles aan doen om het huis en de kamers, nog meer dan anders, zeer 

grondig en extra goed schoon te maken, vooral deurknoppen, lichtschakelaars enz. extra 

vaak te reinigen; 

 Ook zorgen wij voor extra desinfecterende zeep; 

 Als je het fijn vindt,  bieden we de mogelijkheid om zo min mogelijk contact met ons te 

hebben, d.w.z. dat het mogelijk is dat we bijvoorbeeld de sleutel klaarleggen (zodat je jezelf 

binnen kunt laten en kunt vertrekken), een eventueel erbij geboekt ontbijt te schrappen (en 

dat je het zelf verzorgt) of klaar te zetten in het keukentje; 

 Misschien wil je komen in een andere samenstelling of met minder mensen, bijv. met je 

gezin of alleen met je partner i.p.v. met vrienden/vriendinnen.  

 In geval van griep- of sterke verkoudheidsklachten, is het beter thuis te blijven.; 

 We volgen de richtlijnen van het RIVM.  

 

Er is hier lekker veel ruimte en buiten veel groen/natuur.  Dat doet een mens goed!  

In ons keukentje kun je lekker je eigen maaltje klaarmaken 

Een maaltijd afhalen of laten bezorgen kan natuurlijk ook altijd: 

Cafe de Schoenmaker in Luttenberg,  0572-301219 (zie facebookpagina cafe de Schoenmaker)  

De Budde in Nijverdal,  0548-612250,   zie www.debudde.nl/de-budde-kookt-door 

 

 

Stel dat je het hele huis geboekt hebt met meerdere personen uit verschillende huishoudens: 

Dan is het mogelijk om de boeking en prijs aan te passen, zodat je bijv. alleen met je gezin of partner 

te komen. De prijs kan dan evt. ook aangepast worden. Vraag ons even naar de mogelijkheden. We 

beschikken over 2 badkamers en 2 aparte toiletten, dus deze kunnen evt. nog verdeeld worden, 

zodat ieder een eigen badkamer en toilet heeft 

 

Stel dat je een kamer geboekt hebt of overweegt te gaan boeken in je eentje,  met je partner of 

gezin: 

Neem dan even contact met ons op. Wij kunnen er dan voor zorgen dat de andere kamers niet of 

niet alle 3  geboekt worden, zodat je niet of zo weinig mogelijk in contact met andere mensen hoeft 

te komen en de faciliteiten voor je zelf hebt.  

We laten het dan aan jou over of je alleen de kamer prijs betaalt, of dat je iets meer betaalt als je dat 

kan missen of ons wil steunen. 

 

Omboeken/annuleren 

We snappen dat jullie graag een andere keer willen komen en bijv. om willen boeken, maar de 

situatie ligt iets ingewikkelder. Wij gaan namelijk vanaf half mei deze plek verlaten. Ons plan is 

(onzeker hoe dit nu doorgaat) om eerst op reis te gaan, en dan weer ergens anders neer te strijken 

en verder te gaan met (een deel van) ons bedrijfje. Dit maakt het dus moeilijk om gemaakte 

boekingen te verzetten.  



We hopen natuurlijk dat jullie komen, maar mochten je toch, vanwege (angst voor) Corona of het 

hebben van griepverschijnselen, willen annuleren, hebben we daar begrip voor. We hopen dat jullie 

ook begrip hebben voor onze situatie.  Wij leven van de inkomsten van ons gastenverblijf, 

zorgboerderij en meubelmakerij. Het gastenverblijf en de zorgboerderij liggen zo goed als stil op dit 

moment.  We moeten deze situatie met z'n allen doorkomen. 

Mocht je toch besluiten de boeking te annuleren in deze situatie van overmacht,  denken we zelf dat 

het eerlijk is de kosten en de risico's te delen. Hopelijk kun je je daarin vinden. Wie weet kan je 

annuleringsverzekering ook nog iets voor je betekenen, we horen het dan graag. 

 

 

 

Wij leven van de inkomsten van ons gastenverblijf, zorgboerderij en meubelmakerij. Het 

gastenverblijf en de zorgboerderij liggen zo goed als stil op dit moment, dus ook deze inkomsten. Wij 

huren deze boerderij en de vaste lasten gaan wel gewoon door. Zoals het er naar uitziet, komen we 

niet in aanmerking voor compensatie van de overheid. Daarom proberen wij manieren te zoeken, 

zodat het voor beide partijen iets oplevert. Er zijn namelijk mensen die al weken thuis zitten en het 

heel fijn vinden om even uit de situatie te zijn, onder 'veilige' omstandigheden (dus geen contact met 

andere mensen, een superschoon huis, lekker veel ruimte en natuur om je heen, enz.) en er echt van 

opknappen. 

 

We willen graag samen naar een goede oplossing komen, waar beide partijen zich goed bij voelen. 

Samen komen we er uit en door deze rare tijd! 

Als je vragen hebt, neem contact met ons op! 

 

Groeten Stefan en Jenny 

 

 


