Geachte heer en mevrouw Koolen,
Van harte proficiat: uw Bed & Breakfast is definitief geclassificeerd!
Uw Bed & Breakfast is op 8 november 2018 bezocht door een mystery guest van Stichting Bed &
Breakfast Nederland. In onderstaande rapportage worden alle bevindingen en resultaten
voortkomend uit het mystery guest bezoek weergegeven.

Rapportage mystery guest
Tijdens het bezoek van de mystery guest zijn de volgende bevindingen met betrekking tot de
normenlijst vastgesteld:
207

Vanuit het bed zijn enkel de bedlampjes te bedienen, niet de algemene verlichting.
(vereist bij 5 tulpen)

212

Er is (nog) geen mogelijkheid om muziek te beluisteren in de gastenkamer.

213

Er is (nog) geen mogelijkheid om films te kijken in de gastenkamer.

902

De eigenaren zullen zorgen voor handgrepen en een opklapstoeltje in een van de
gastenkamers. De overige voorzieningen voor mindervaliden zijn wel aanwezig en/of
aangepast.

Ervaring mystery guest
Overnachten in Het Maagdenhuis, dat beloofde iets heel bijzonders te worden; en dat is het voor ons
ook geweest!
Midden in het centrum van Asten en toch lekker rustig ligt de schitterende B&B van Doris en Rinus
Koolen. Voldoende parkeergelegenheid, een prachtig aangelegde tuin en vooral een markant
gebouw.
We worden vriendelijk ontvangen door Doris en drie schattige hondjes en gaan naar de Blauwe
Kamer. In de hal hangt een indrukwekkend uurwerk uit de kerk van Leveroy; wellicht als
aanmoediging om het Klokken- en Natuurmuseum in Asten te gaan bezoeken. Een aanrader!
De Blauwe Kamer is werkelijk een juweeltje: zeer smaakvol ingericht met oog voor detail. Het
ontbreekt werkelijk aan niets; van badjassen en slippers tot gezelschapsspelletjes en een goed
gevulde ijskast. Dat Doris en Rinus uit de bakkers- en chocoladewereld afkomstig zijn, toont de
etagère met heerlijke snoepjes, bonbons etc.. Met het ook aanwezige Nespresso-apparaat zetten we
koffie en genieten we van de lekkere cake en chocolade.
Genieten doen we ook van het uitstekende bed en 's ochtends van de luxe badkamer met alle
voorzieningen. Daarna komt het hoogtepunt van ons verblijf: het ontbijt. Wil je echt in de watten
gelegd worden, boek dan een verblijf in het Maagdenhuis en verheug je op een groots ontbijt.

Doris heeft werkelijk een feestmaal klaargezet op de enorme tafel: diverse heerlijke broden,
broodjes, croissants, allerlei soorten gebak, diverse kaas- en vleeswaren, vers fruit, yoghurt, verse
jus, enz., enz., enz.
Voor ons de absolute bevestiging: Het Maagdenhuis is echt een super B&B, professioneel opgezet en
tot in de puntjes verzorgd door twee mensen die gastvrijheid hoog in het vaandel hebben staan. Wij
hebben genoten van ons verblijf; geweldig bedankt.

Opmerkingen Stichting Bed & Breakfast Nederland
De normenlijst is aangepast aan de hand van de bevindingen van de mystery guest. Zodra norm 212,
213 en 902 in orde gemaakt zijn kunt u ons een e-mail sturen, wij zullen deze normen dan alsnog
aanvinken in de normenlijst.

Classificering
Uw B&B is ingedeeld in de categorie: 5 tulpen
Behaald aantal punten: 30
Uw B&B voldoet aan de basisnormen voor 5 tulpen en daarmee aan onderstaande specificatie:
“Een Bed & Breakfast met vijf tulpen is van uitzonderlijk niveau. De B&B is tot in de puntjes verzorgd
en alles wordt uit de kast gehaald om u een fantastisch verblijf te bezorgen. De voorzieningen, service
en kwaliteit zijn van topniveau en als gast ontbreekt het u aan niets.”

Promotie van uw classificatie
Certificaat
Laat zien dat uw B&B geclassificeerd is met tulpen! Print het
certificaat uit en hang deze op in uw B&B.
Login op www.bedandbreakfastclassificatie.nl/login en kies voor
‘Bekijk rapportage’ voor alle download mogelijkheden.

Plaats de tulpen op uw
eigen website of in uw email handtekening, zodat
uw gasten altijd weten dat
uw B&B geclassificeerd is
met tulpen!

Classificatie vlag
U ontvangt van ons de classificatie vlag. Wanneer u deze zichtbaar
ophangt bij uw B&B en ons daarvan een mooie foto stuurt, promoten
we uw B&B extra op Facebook!
Foto naar: info@bedandbreakfastclassificatie.nl

Persbericht
In uw eigenarenservice vindt u een
voorbeeld persbericht. Dit kunt u
sturen naar de lokale pers.

Classificatie Schild
Geclassificeerde B&B’s kunnen een emaillen schild met het
opschrift “Certified Bed & Breakfast” bestellen.
U kunt het schild zichtbaar voor uw gasten plaatsen op de
buitengevel van uw bed & breakfast. U kunt het schild via
de eigenarenservice bestellen:
www.bedandbreakfastclassificatie.nl/login

