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,
het afval graag scheiden. Er staat in de gang/garage een bak voor zowel glas, papier als
plastic. Verder vuilnis kunt u kwijt in de grijze container die bij het tanklokaal staat. Hier
kunt u ook luiers kwijt.
als u etensresten heeft, dan mag u dat aan ons varken geven (GEEN vlees!) of aan onze
kippen. Let u wel op dat er geen plastic o.i.d bij zit.
er staat bij aankomst een welkomstpakket voor u klaar (keukenpakket, tablet voor in de
afwasmachine),
in de garage staan allemaal spellen, puzzels en leesboeken. Wilt u alles weer op de plek
terug zetten zodat het ook voor andere gasten gebruikt kan worden.
uitlaten van de hond kan in de bermen van de Schuurmansweg (NIET IN DE WEIDES!),
en graag de uitwerpselen opruimen (op de kamers zijn poepzakjes aanwezig). Honden
mogen niet los op het erf, en mogen niet in de stallen en kuilen komen (ivm hygiene voor
onze koeien),
mocht u bij een verblijf langer als 2 weken uw beddengoed gewassen willen hebben, dan
kunt u dit kosteloos door ons laten doen.
wilt u op de dag van vertrek voor 10.00 uur de accommodatie verlaten en graag netjes achter
laten. Graag de afwasmachine schoon en leeg achter laten.
gelieve niet te roken in de accommodatie,
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 zouden het op prijs stellen als u een recensie achter zou willen op onze website:
www.melkveehouderij-weiden.nl of natuurlijk via de site van waaruit u geboekt heeft

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
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