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grondplan met kamerindeling

G E L I J K V L O E R S

1. slaapkamer gelijkvloers
 slaapkamer met dubbelbed 160 cm breed (2x boxspring 80 x 200 cm)
 wastafel en douche

2. toilet

3. keuken met alle benodigdheden en toestellen
 inductievuur, vaatwasser, oven, microgolf, 2 koelkasten (1 vriesvak)
 koffi  ezet, waterkoker, Senseo, staafmixer, ...

4. eetplaats
 tafels, stoelen, 2 trip-traps en 2 kinderstoelen (1 open vooraan, 1 kuipzitje)

5. inkomhal
 voordeur van de vakantiewoning komende van de binnenkoer

6.  eetkamer met uitschuifbare tafels

7. ruime salon met zetels, zitbank en Stressless
 digitale TV met gratis extra fi lmaanbod, blu-ray / dvd
 stereo (CD, USB) piano, speelgoed, spelletjes, allerhande boeken voor klein en groot

8. binnenkoer
 petanqueplein, fi etsjes, gocart, skelter, triker, step, ...

9. terras met terrasmeubilair en parasols
 pingpongtafel, bbq

10. gazon en doorgang naar tuin met speeltoestellen, voetbalgoaltjes,
 achterliggend bos met deadride (+ 8 jaar en -50 kg, onder uw eigen toezicht) 
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 stereo (CD, USB) piano, speelgoed, spelletjes, allerhande boeken voor klein en groot

Peelemanshof heeft in totaal:
- 4 toiletten- 3 douches- 2 ligbaden- wastafel op de kamers



Elk bed is voorzien van een dekbed en een 

hoofdkussen.Indien u zelf het bedlinnen meebrengt, 

voorziet u telkens:- een dekbedovertrek- een hoeslaken (matrasovertrek)
- een kussensloop

Een dubbelbed heeft standaard een 
tweepersoonsdekbed. Die boxspring-
matrassen kan u overtrekken met ofwel 

een tweepersoons hoeslaken of  met 2 
eenpersoons hoeslakens.

De dekbedden hebben de standaard-
afmetingen: enkel: 140 x 200  dubbel: 240 x 200

Indien u bedlinnen wenst te huren moet 

dit op voorhand besteld worden, dan 
zijn de gewenste bedden opgemaakt bij 

aankomst.
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V E R D I E P I N G

1. zithoek met zetel en chaise longue
 digitale TV met gratis extra fi lmaanbod, schrijftafel met bureaustoel
 tafelvoetbalspel, speelgoed (Duplo, Lego, Barbie, ...) , boekenkast
 extra capaciteit: zetel met chaise longue = tweepersoons zetelbed
  
2. badkamer met toilet en douche

3. slaapkamer 1:
 dubbelbed 180 cm breed (2x boxspring 90 x 200 cm)
 stapelbed (90 x 200 cm)
 ligbad

4. slaapkamer 2:
 dubbelbed 180 cm breed (2x boxspring 90 x 200 cm)
 stapelbed (90 x 200 cm)
 bedlade die vanonder het stapelbed schuift (90 x 200)
 wastafel

5. toilet

6.  badkamer met ligbad, douche en 2 wastafels

7. slaapkamer 3:
 dubbelbed 160 cm breed (2x boxspring 80 x 200 cm)
 stapelbed (90 x 200 cm)
 wastafel
 
8. slaapkamer 4:
 dubbelbed 160 cm breed (2x boxspring 80 x 200 cm)
 kinderbedje (kunnen we voor u ook op kamer 1, 2 of 3 plaatsen)
 wastafel
 extra capaciteit: “teenagers chill-mezzanine”:
   mezzanine in slaapkamer 4 voor 2 tieners
   2x boxspring 80 x 200 cm
   enkel bereikbaar via ladder (+12 jaar)
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Peelemanshof is vergund met een basiscapaciteit van 17 personen 
en de maximumcapaciteit van 21 personen, indien ook de extra 

capaciteit benut wordt (kinderbedjes worden niet meegeteld).


