Hoeve - Logies Nederland
Breitnerlaan 13 NL-2391 GA Hazerswoude - dorp
(0172) 58 63 40
email: info@hoevelogies.nl
http://www.dutch-farmholidays.com http://www.hoevelogies.nl

Beschrijving van uw accommodatie
Geef hierna een zo goed mogelijke beschrijving van uw accommodatie of accommodaties.
Ben bij de invulling zo reëel mogelijk. Overdrijf niet, maar beschrijf ook niet te minimaal.
Geef met + aan of iets aanwezig is en met een - dat iets niet aanwezig is.
Geef soms een getal of een korte omschrijving.
Deze gegevens worden gebruikt voor een beschrijving op internet.
En kunnen voorts dienen voor een uitgebreidere beschrijving naar de toerist.
Bij vragen of onduidelijkheden:
Bellen naar: J. Tooten telefoon: (0172) 58 63 40
Succes met het invullen.
En denk aan het meezenden van een goede en scherpe foto .
Graag binnen 2 weken retour zenden.
Met vriendelijke groet,
J.P.M. Tooten



Naam boerderij – woning:



Uw naam:



Adres:



Pcode en plaats:



Provincie – landstreek:



Email:



Eigen website:



Telefoon:



GSM:



Fax:
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1 en 2 - Vragen over logies-soorten en aantallen
Soort accommodatie

Bed & Breakfast

Aantal bed and breakfast kamers ?

Accommodatie/appartement
Zelfstandige woning
Groepsaccommodatie
Voor hoeveel gasten is
elke accommodatie
maximaal bestemd?

Bed and breakfast

Gastenkamers

Accommodatie/appartement

enkele ruimtes in woning eigenaar

Zelfstandige woning

zelfstandig, met eigen ingang

Groepsaccommodatie
3 - Vragen over het boerenbedrijf / de boerderij
Omschrijving agrarisch
bedrijf
Ligging boerderij

Boerderij in werking

Sector / productie:

of gewezen, voormalige boerderij
In of aan rand dorp
of geheel ten plattelande

Ligging
verblijfsaccommodatie

In, (als onderdeel van) de boerderij,
of afzonderlijke woning op erf
Is de omgeving rustig

Directe omgeving

of ligt de accommodatie aan een drukke
weg of spoorbaan
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Vragen over Logies met ontbijt / Bed & Breakfast
Hier voor Logies met
ontbijt invullen

Ingang

Eigen ingang

Geef hier zonodig aanvullingen

of ingang via woning eigenaar
Woon/zitkamer

met eigen eetruimte
zit-slaapkamer

met radio, TV, cd, magnetron etc
Voor appartementen of
groepsverblijven kijk
verderop....

medegebruik van uw woonkamer
Slaapkamer

aantal slaapkamers

Gemiddeld aantal slaapplaatsen per kamer
Keuken

volledig ingericht
eenvoudig
Kitchenette

Geen eigen keuken maar medegebruik van uw keuken
Badruimte

met douche / toilet
met bad en douche / toilet
met bad / toilet
medegebruik van uw douche/bad

Eigen toilet of medegebruik uw toilet
Verwarming

CV
Gevelkachels

Vloerverwarming – houtkachel etc.
Geen verwarming
Geen verwarming in slaapgedeelte
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Vragen over Appartementen
Hier voor Appartementen invullen

Ingang

Eigen ingang
of ingang via woning eigenaar

woon/zitkamer

met eetruimte
zit-slaapkamer
met radio, TV, cd etc

Voor groepsaccommodatie kijk verderop....

Slaapkamer

aantal slaapkamers

Bedden (totaal aantal in appartement)
Keuken

volledig ingericht
eenvoudig
medegebruik van uw keuken

Badruimte

met douche
met bad en douche
met bad

Verwarming

CV
Gevelkachels
Geen verwarming

Geen verwarming in slaapgedeelte
Vloerverwarming – houtkachel etc.
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Vragen over Groepsverblijven
Hier voor Groepsverblijven invullen

Ingang

Eigen ingang
of ingang via woning eigenaar

woon/verblijfsruimte
met aparte eetruimte
slaapkamer/slaapzaal
met radio, TV, cd etc

Slaapkamers

aantal kamers

Bedden (totaal aantal in de woning)
Keuken

volledig ingericht
eenvoudig
medegebruik van uw keuken

Badruimte

met douche
met bad en douche
met bad

Verwarming

CV
Gevelkachels
Geen verwarming

Geen verwarming in slaapgedeelte
Vloerverwarming – houtkachel etc.
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Extra aanwezige c.q. aangeboden voorzieningen of faciliteiten
ruimte voor extra informatie

Wasmachine
in accommodatie aanwezig
Wasdroger en/of afwasmachine
in accommodatie aanwezig
Verkoop boerderijprodukten en welke ?
Tuin/terras

aanwezig voor de gasten?
Gebruik van uw tuin/terras
toegestaan?

Barbecue

Gebruik barbecue toegestaan?

Kleine kinderen
Kinderstoel/box/bed
Speelgoed, dierweide aanwezig
Geef wat aanvullingen op leuke dingen voor
de kinderen.
Lakens en slopen, handdoeken
aanwezig en bij de prijs inbegrepen
zelf meebrengen
Laken- en handdoekenpakket te huur
Huisdieren
Paarden
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Huisdieren toegestaan?
Kan men een vreemd paard stallen?
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Openstelling en verhuurprijzen
Openstelling voor
verhuur

Gehele jaar open
Gesloten

op zondag
sommige weekends
sommige weken
sommige maanden
sommige feestdagen
Prijzen

Logies met ontbijt

prijs opgeven per nacht - incl
ontbijt - incl beddengoed en
handdoeken

Berekent U een meerprijs als 1
persoon een 2-persoons bed
beslaapt?

per persoon per nacht
Per kamer per nacht

Appartementen

vul prijs links en/of rechts in

Geeft U korting als voor
meerdere dagen wordt geboekt? Hoeveel?
Groepsverblijf

Prijs bij weekverhuur
in hoogseizoen
korte schoolvakanties
laagseizoen
Prijs per weekend
in hoogseizoen
korte schoolvakanties
laagseizoen
Prijs per midweek
in hoogseizoen
korte schoolvakanties
laagseizoen
Schoonmaken
moet men zelf doen
of tegen betaling:

prijs

Huurprijs lakenpakket / handdoekenset
Laken/handdoekenset gratis
Laken/handdoekenset te huur
Prijs:
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Omgeving en diversen
Omgeving, (land)streek
Geef in eigen woorden
een korte beschrijving

Provincie en deel van de
provincie
Specifieke landstreek,(zoals
Veluwe, Peel, Salland, Twente,
Bollenstreek etc)
Toeristische trekpleisters in de
buurt

Steden – dorpen in de
buurt

Driepuntsmeting: noem enkele
(toeristisch) bekende plaatsen
en hun afstand tot uw lokatie.
Voorbeeld: Zevenhoven
(Amsterdam: 30 Gouda: 35
Den Haag 25)

Uw bedrijf of activiteit,
bijzondere bezigheid, of
hobby

Welke voor de buitenstaander
interessante activiteiten of
werkzaamheden die met uzelf
samenhangen kunt U met name
vermelden?

Mindervaliden

Kunnen invaliden / mindervaliden uw accommodatie
bereiken?

Zijn er aanpassingen /
ruimte voor rolstoel in
toilet-douche?

Diversen door u aan te vullen
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Hier kunt u zichzelf als gastheer / gastvrouw neerzetten
Uw eigen woorden
Denk hier goed over
na.
Wees niet te bescheiden,
en overdrijf ook niet

Het belangrijkste onderdeel.
Op dit onderdeel en op de beeldvorming die van de foto uitgaat, maakt de gast uiteindelijk in veel
gevallen zijn definitieve keuze!!

Geef in uw eigen
woorden aan waarom de
gasten nu juist bij U en
niet bij uw buurman
zouden moeten komen.
Wat maakt een verblijf
bij U nou zo leuk.
Wat maakt het dat de
gast zegt: ik kom
binnenkort weer
Vergeet daarbij niet
Uzelf op de voorgrond te
plaatsen.
U als gastheer / gastvrouw bent bepalend.
U laat bij de ontvangst
een eerste indruk achter
op de gast. Die indruk
blijft vaak het langst
hangen!
Kunnen de wat kleinere
kinderen na een verblijf
bij U met een spannend
verhaal naar huis en naar
school?
Hebben ze wat om met
plezier op terug te zien?
Heeft u bepaalde
(kern)kwaliteiten die
anderen niet hebben?
Bijzondere hobby,
vaardigheden, iets dat u
aan anderen graag zou
willen tonen, met trots?

En wat is dat dan wel.
Vermeldt dat hiernaast.

Hoeve-Logies Nederland

9 van 10

Extra service, zoals eten en drinken, ADSL
Maaltijden

Ontbijt

dagelijks geserveerd
op verzoek en tegen betaling +(prijs)

Ontbijt is bij logies met ontbijt bij
de prijs inbegrepen.

Middag- of avondeten
Zelf verzorgen in accommodatie
Buitenshuis
Lunchpakket
Kan door u tegen betaling worden bereid

Internet gratis beschikbaar voor de gasten ?
Bedraad
Wifi

Ontspanning, recreatie, buitenland
Routes in de buurt

Vermeld hier enkele ruiter-,
fiets- of wandelroutes

Taalvaardigheid

Welke vreemde talen verstaat
en spreekt U?
Dit in verband met het ontvangen van gasten uit het
buitenland.
En in verband met vermelding
op internet.

Engels

Ik wil graag op internet vermeld worden.
NL + UK geeft verhoogde kans
op Nederlanders en
buitenlanders.
NL alleen geeft vrijwel geen
kans op buitenlanders

Nederlands (NL)

Engels (UK)

Ja

Ja

Neen

Neen

Internetvermelding
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Frans
Duits
Spaans / Portugees / Italiaans etc.
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