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Beste gasten, 

Onze B&B werd voor jouw aankomst grondig gepoetst en gedesinfecteerd volgens de 

richtlijnen om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. De richtlijnen die 

gevolgd werden voor het reinigen van jouw kamer, kan je terugvinden op onze website. 

Wij vragen graag jouw medewerking om het logies netjes en virusbestendig te houden. 

Mogen wij u daarom wijzen op volgende aandachtspunten: 

• Handen wassen of ontsmetten minstens bij aankomst en bij verlaten van B&B, 

en bij het betreden of verlaten van de ontbijtruimte. 

• Je kan elektronisch betalen met creditkaart (Visa, Mastercard) of debetkaart 

(Bancontact), of met je smartphone (Payconiq of vergelijkbare app). 

• De sleutel van je kamer (en ook voordeur en tussendeur) wordt ontsmet en op 

de kamerdeur geplaatst. Bij het uitchecken laat je deze sleutel op dezelfde plaats 

achter. 

• Wij vragen om enkel gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen op je 

kamer. In het gebouw zijn ook extra toiletten. Deze mogen niet gebruikt worden. 

• Wanneer je papieren zakdoekjes gebruikt, werp deze na gebruik onmiddellijk in 

de voorziene vuilbakjes. 

• Ventileer regelmatig je kamer. 

Bijkomende maatregelen waartoe wij verplicht zijn: 

• Er is geen minibar op de kamer. Dranken zijn beschikbaar op aanvraag. 

• Het ontbijt mag niet in buffetvorm geserveerd worden. Om toch zo goed 

mogelijk ons uitgebreid ontbijt te benaderen, vragen we om daags voordien je 

keuzes op te geven. 

• Er wordt geen routine onderhoud van de kamers uitgevoerd, enkel op 

aanvraag. 

• Alle brochures, magazines, gidsen, stadsplannen zijn verwijderd uit de inkomhal 

en de ontbijtruimte. Wanneer je vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren. 

• Niet-essentiële meubels, decoratieve elementen (sierkussens, bedsprei, ed) zijn 

verwijderd. 

Hoe wij het verder aanpakken: 

• Nadat onze gasten hun kamer verlaten hebben, verluchten wij. Nadien wordt 

gepoetst en gedesinfecteerd. De kamer blijft dan minstens 1 nacht onbezet. 

• Wij aanvaarden maximum 8 personen en maximum 2 gezelschappen 

tegelijkertijd. In de ontbijtruimte zijn 2 tafels opgesteld, op ruim 2 meter van 

elkaar. 

Als wij gezamenlijk deze richtlijnen volgen, zal jouw verblijf in veilige omstandigheden 

verlopen. We zijn ervan overtuigd te mogen rekenen op jullie medewerking! 

 

Geniet van jullie verblijf 

Suzy & Carlo 
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