
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HANDDOEKEN 
Heerlijk zachte handdoeken liggen klaar. Per 
persoon een grote handdoek van 70x140cm en 
een kleine handdoek van 50x100cm.  

HUISDIEREN 
Zijn niet toegestaan in de Bosbubbel. Er lopen wel 
een paar kippen en een haan in onze tuin, die vast 
af en toe even een kijkje komen nemen. 

KEUKEN 
In het keukenblok tref je een aantal spullen aan 
zoals, borden, kopjes, glazen, bestek, vrijstaande 2-
pits kookplaat, pannen, broodrooster en oventje . 
Je kan dus een eenvoudige maaltijd zelf bereiden.  
Er zijn spulletjes om de afwas te doen en  
keukenhanddoeken zijn ook beschikbaar. 

KOELKAST 
Een zwarte koelkast, leuk retromodel, houdt je 
spulletjes lekker koel. Klein vriesvakje. 

KOFFIE- EN THEEZET FACILITEITEN 
In de keuken staat een klein koffiezetapparaat en 
waterkoker. Koffie en thee met toebehoren staat 
gereed zodat je een aantal kopjes koffie of thee 
zelf klaar kunt maken. 

ONTBIJT 
De Bosbubbel wordt standaard aangeboden 
zonder ontbijt. Het keukentje is geschikt om zelf 
een ontbijtje te maken (zie Keuken). 
Wil je toch een ontbijt dan is dat altijd even ‘op 

aanvraag’zodat we zeker weten dat we het 
kunnen regelen en dat het past in onze privé-
agenda. 

Het ontbijt wordt de avond van te voren klaargezet 
en kun je de volgende ochtend verder zelf 
klaarmaken. Kosten bedragen €7,50 per persoon.  
 
 
 
 
 
 

 

AANKOMST 
Vanaf 15:00 uur ben je welkom 

ADRES  
Van Hogendorplaan 9, 4565EP, Kapellebrug 

AFVAL 
In het keukenblok staat een dubbele afvalbak. Ideaal om 
afval te scheiden. Ook is er een klein afvalbakje voor gft. 
Zijn deze vol dan kun je ze in de containers gooien. Deze 
staan naast de garage. Groen = gft. Grijs = rest. Blauw = 
papier/plastic. 

BADKAMER 
In de badkamer is een toilet, wastafel en douche met 
warm en koud stromend water. De afmetingen van de 
douche zijn 80x100cm. Een handdoekradiator en 
afzuigsysteem zijn ook geïnstalleerd. Zeep zit in het 
pompje om je handen te wassen. Let op de kraan boven 
de wastafel: warm en koud zijn omgedraaid. 

BED 

Heerlijk slapen in een tweepersoonsbed van Swiss 
Sense met topdekmatras. Afmetingen 160x210.  

FIETSEN  
Neem je je eigen fietsen meer dan kunnen deze evt. 
onder de overkapping bij de Bosbubbel worden gestald. 
Er is geen af te sluiten berging. Een kaart met een 
overzicht van de fietsknooppunten tref je verderop in 
deze map aan. 

GASTEN 
De Bosbubbel biedt plaats aan twee gasten om te 
overnachten. Wil je bezoek ontvangen, dat is prima, 
maar laat het ons weten. Je gasten kunnen parkeren 
nabij de rotonde en zullen dus een klein eindje moeten 
wandelen. 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN 
Van verschillende apparaten zit de gebruiksaanwijzing 
achterin deze map. 
 
 

 

 

 ZIJN ER NOG VRAGEN? 



 

PARKEREN 
We hebben op ons eigen terrein een parkeervak 
voor gasten van de Bosbubbel. Graag je auto daar 
parkeren zodat de garage en carport makkelijk 
toegankelijk blijven. Het parkeervak is rechts van 
de oprit gelegen. 
PRIVACY 
De Bosbubbel staat in onze tuin en is 
afgescheiden door een beukhaag. Je hebt een 
eigen ingang. 

ROKEN 
Is niet toegestaan in en om de Bosbubbel. Er is 
dan ook geen asbak aanwezig. 

ROOKMELDERS 
Er hangen twee rookmelders in de Bosbubbel. 
Eentje in het keukengedeelte en eentje in het 
slaapgedeelte. 

SCHOONMAAK 
Je kunt kiezen of je het huisje zelf schoon 
achterlaat of dat wij het voor je doen. De 
schoonmaakkosten bedragen eenmalig €30,00. 
 
Boeken met schoonmaak: zorg dat het afval in de 
juiste container zit en dat de vaat schoon is en 
opgeruimd. 
Boeken zonder schoonmaak: zorg dat het afval in 
de juiste container zit en dat de vaat schoon is en 
opgeruimd. Zorg dat het huisje is schoongemaakt, 
inclusief de vloeren. 
 
Schoonmaakartikelen treft u aan in de kast bij de 
boiler. Deze artikelen zijn van het merk ZO, 100% 
biologisch en uit de natuur.. 

STOPCONTACTEN 
Er zijn voldoende stopcontacten aanwezig om 
mobiele apparaten of andere accessoires op aan 
te sluiten, 
 

 

TERRAS 
Het terras bij de Bosbubbel is grotendeels 
overkapt. Je kunt plaatsnemen in de loungeset of 
aan de tafel met twee stoelen. Met mooi weer kun 
je lekker buiten eten. 

TELEVISIE  
Vanuit bed kun je lekker televisie kijken. De 
televisie is aangesloten via de WiFi. Er is dus 
interactieve televisie. 

TOEGANG(CODE) 
 Je kan jezelf toegang verschaffen. Er is een eigen 
entree langs de rechterzijde van de garage. De 
sleutels zitten in de kluis naast de toegangsdeur. 
De toegangscode ontvangt je via de Whatsapp of 
SMS op de dag aankomst 

VERLICHTING (BUITEN) 
De buitenverlichting werkt op een licht/donker 
sensor en is niet apart te bedienen. Dus de 
hanglampen op het terras en de wandlampen bij 
de entrees gaan vanzelf aan en uit. 

VERTREK 
Voor 11:00 uur de Bosbubbel verlaten 

VERWARMING 
Er zijn twee elektrische verwarmingsplaten die u 
eenvoudig kunt bedienen. Een aan-uit knop en 
een temperatuurregelaar aan de zijkant van elk 
paneel. In de badkamer is een handdoekradiator. 

WASMACHINE 
Niet aanwezig. 
WIFI 
De wificode is: gasten123 en is geheel gratis.  

WEBSITE 
Neem gerust een kijkje op de website 
www.debosbubbel.nl  

http://www.debosbubbel.nl/

