
B&B De Eikenhorst 

 

 

Plezierig en verantwoord overnachten in Corona tijd. 

Ook in deze bijzondere tijd willen wij dat u een onbezorgde tijd bij ons door kunt brengen. 
Wel nemen we echter een aantal noodzakelijke maatregelen om uw verblijf veilig te 
maken 

Wij hanteren dan ook de adviezen zoals opgesteld door de RIVM. 

Blijf thuis als u verkouden bent of ziekteverschijnselen heeft. In dit geval kunt u altijd, 
kosteloos annuleren. 
Wij schudden geen handen maar begroeten u met een glimlach en wij houden 1,5 meter 
afstand maar natuurlijk hebben we tijd voor een praatje. 
Wilt u altijd voor binnenkomst van onze woning uw handen wassen met desinfectie gel. 
Deze staat op een desk in de hal  van onze woning.. 
 

Wij komen tijdens uw verblijf niet in uw kamer, daarom vragen wij u: 

• Uw vuile handdoeken ’s ochtends te deponeren in de wasmand op de overloop. 
Schone handdoeken vindt u in het kastje vlak achter de eettafel. Keuken-
vaatdoek ligt in de lade van het keukenblok. 

• Wilt u schone lakens laat het ons weten. 

• Uw afval zelf in de zwarte container te gooien, deze staat buiten naast onze 
voordeur. 

• In de badkamer vindt u in het kastje: Toiletpapier, voldoende zeep, desinfectie 
handlotion in het bruine glazen pompje en  natte reinigingsdoekjes, 
wegwerphandschoenen en extra plasticafvalzakken 

• Het ontbijt wordt in de gang neergezet op de trolley naast de deur. Graag hoor ik 
van te voren wat u wilt drinken bij het ontbijt en of er speciale wensen zijn. Wilt u 
na het ontbijt alles op de gang zetten. Placemats liggen in de bovenste lade van 
het keukenblok. 

Geef ons een seintje als er iets moet worden aangevuld of worden schoongemaakt. 
 
 
 
 



Suggesties voor het eten 

U kunt weer terecht bij alle restaurants. Wel moet u van te voren telefonisch reserveren. 
Op terrassen hoeft u niet te reserveren. Een restaurantboekje vindt u voorin de 
welkomstmap. Elsloo heeft een eetcafe ’t Anker op de Hoofdweg. Hier kunt u naast  
lunchen/ dineren  ook frites enz. ophalen. Ook hiervoor moet u bellen. 

Uw gastvrouw maakt momenteel geen avondmaaltijden of lunches. In de studio staat 
een keukenblok met daarop koffie thee, enz. Dit mag u allemaal gratis gebruiken. 
Water moet u in de badkamer halen. 
Ook is het toegestaan om zelf bestelde of door u meegebrachte maaltijden te nuttigen.  
Bordjes en bestek vindt u in de lade van het keukenblok 

 
Algemeen 

In deze coronatijd geef ik geen rondleiding door de studio 
De sleutel van de studio en onze voordeur ligt op de eetkamertafel. In de studio. Hier 
vindt u ook de welkomstmap met allerlei informatie. 
Wilt u bij binnenkomst en vertrek altijd de voordeur van onze woning beneden op slot 
draaien. 
De WIFI code vindt u voorin de welkomstmap, ook de werkwijze voor het openen van de 
ramen vindt u in deze map. 
De schakelaar van de lamp boven de eetkamertafel zit achter het linker gordijn. 
In de lades van het keukenblok vindt u bestek, kopjes borden enz. Ook kunt u koffie en 
theezetten, water kunt u halen in de badkamer. 
Vuile kopjes kunt u op de trolley in de gang zetten. 
.Indien nodig staat er een ventilator naast het kastje achter de eetkamertafel. 
De klapramen in de studio kunt u geheel open zetten. Een instructie zit in de 
welkomstmap. Ook kan de deur naar het balkon worden vastgezet. U moet dan de 
deurkruk naar beneden draaien.  
Wij hebben 2 verschillende soorten matrassen. De linker matras is iets harder . 

De veiligheid en gezondheid van onze gasten en onszelf staat altijd centraal, daarom  
wordt de B&B een dag voorafgaand aan uw bezoek niet verhuurd. 

Wij wensen u dan ook een fijn verblijf in onze B&B. Heeft u vragen of wensen wij horen 
het graag. Het telefoonnummer van Marian is 06-30972635 

.Geniet van de mooie dingen in het leven. 

Marian Lommers en Nanny Hagedoorn 

 


