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Beschrijving van vakantiewoning  
In ’t groene woud! 
 
Hierbij een beschrijving van de verhuurde gedeeltes: 
 
GELIJKVLOERS 
 

1. Inkomhal met vestiaire en 1 toilet 
2. Volledig uitgeruste open keuken met oven, microgolfoven, 

inductiekookplaat, afwasmachine, koelkast, Dolce Gusto-koffietoestel, 
koffiezet, broodrooster, citruspers en waterkoker. 

3. Wasruimte met wasmachine, droogkast, stofzuiger en extra koelkast met 
diepvriesvak 

4. Eetkamer met ruime tafel en stoelen en een zithoek 
5. Gezellige woonkamer met salon, poef, LED smart TV, digibox en 

aansluitmogelijkheid voor chromecast of dergelijke 
6. Achterinkom met plaats voor jassen en schoenen. 

 
MEZZANINE 
 

1. Traphekje indien nodig 
2. Speelhoek voor jonge kinderen met keukentje en speeltafel 
3. Chill-hoek voor de kinderen met strips en gezelschapsspelen. 
4. Ruimte met 2 aparte bedden (90 x 200 cm) en eigen wastafel met spiegel. 

 
VERDIEP 
 

1. Verdiep afsluitbaar met traphekje. 
 
SLAAPKAMER 1 

1. 2 aparte bedden (90 x 200cm) – staan tegen elkaar, maar hebben aparte 
dekbedden. 

2. 2 nachttafeltjes met nachtlamp 
3. Open legkast 
4. Roede met kledinghangers. 
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SLAAPKAMER 2 
 

1. 3 aparte bedden (80 x 200cm), waarvan 1 stapelbed. 
2. Nachtlampjes 
3. Open legkast. 

 
SLAAPKAMER 3 
 

1. Tweepersoonsbed (160 x 200cm) 
2. 2 nachttafeltjes met nachtlamp 
3. Eigen wastafel met spiegel 
4. Open legkast 
5. Op aanvraag kan er op deze kamer een babybedje worden geplaatst. 

 
BADKAMER 
 

1. Dubbele wastafel met spiegel 
2. Bad 
3. Inloopdouche 

 
TOILET 
 
DRESSING/NACHTHAL 
 

1. Open legkasten 
2. Roede met kledinghangers 
3. Tafel met legplank. Deze kan gebruikt worden als verzorgingstafel. 

 
BUITEN 
 

1. Private parking voor 3 auto’s (1x aan Noordervest, 2x aan Bokterstraat) 
2. Terras met tuinmeubilair, barbecue en dartsbord 
3. Omheinde tuin met petanquebaan, trampoline en nestschommel. 

 
Dank u wel voor uw respect. 
Wij wensen u een aangenaam verblijf! 
 
Jochen, Sofie, Mette-Marie, Marthe & Mies 
 
 
 


