Stichting De Uilenhorst
Vakantie in mooi Drenthe

De stichting de Uilenhorst verhuurt:
De Uilenhorst, gelegen aan de Achterweg 28,
7874 TM Odoornerveen
Rustig gelegen, drempelvrij en geheel rolstoel
aangepast.
Informatie en verhuur:
Secr. Mevr. M. van Dijk
Eeserstraat 10
9537 TA Eesergroen
06-40243828
E-mail: informatie@de-uilenhorst.nl
Website: www.de-uilenhorst.nl

Reservering:
Liefst schriftelijk, per brief of per email d.m.v. het
aangeven van twee voorkeurs perioden op een
aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is (ook)
beschikbaar op onze website.
U ontvangt hierop antwoord via een voorlopige
bevestiging met factuur. Het 1e deel (de helft van het
bedrag) betaalt u direct na ontvangst. Het 2e deel
uiterlijk 2 maanden voor uw vakantie.
Na ontvangst van het 1e deel is uw reservering
definitief. Daar ontvangt u geen bericht van. Na
ontvangst van de resp. termijnen is annulering voor
uw risico. Denk dus aan een annuleringsverzekering!

Huurkosten per week van zaterdag tot zaterdag:
•
•
•
•
•

1 week: € 430,2 weken: € 800,3 weken: € 1100,-.
Verplichte eindschoonmaak: € 45,-.
Wij verhuren van 8 mei t/m 25 september.

Algemeen:
•
•

•

Voor energie worden de werkelijke kosten in
rekening gebracht. De verhuur is altijd excl.
energiekosten.
Gezinnen waarbij sprake is van lichamelijke
beperking hebben voorrang. Na 1 maart
2021 wordt ook aan andere gezinnen
verhuurd.
De exploitatie geschiedt zonder
winstoogmerk.

Inrichting:
De Uilenhorst is volledig ingericht voor 6 personen.
Er zijn 2 slaapkamers.
De aangepaste slaapkamer is voorzien van 2
eenpersoons bedden met papagaai. Eén bed is een
hoog laag bed.
In de kleine slaapkamer staan twee eenpersoonsbedden op seniorenhoogte, ook per rolstoel
bereikbaar.
Op de vide, bereikbaar via een vlizotrap, bevinden
zich nog 2 eenpersoonsbedden. (Geen stahoogte!)
Alle bedden zijn voorzien van dekbedden en bij
aankomst opgemaakt. U hoeft geen beddengoed mee
te nemen.
Zelf meenemen: hand- en theedoeken, toiletpapier.
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Hulpmiddelen:
Er zijn geen losse hulpmiddelen zoals tillift aanwezig.
Deze kunt u huren bij Vegro: 0800 - 2887766. Dag en
nacht bereikbaar. www.vegro.info. Liefst enkele
dagen van te voren aanvragen. Voor noodgevallen
altijd bereikbaar.
Apparatuur:
Alle huishoudelijke apparaten zijn aanwezig incl.
wasautomaat met centrifuge. Er is geen telefoon,
neemt u dus uw eigen mobiele telefoon mee. Er is
draadloos internet (wifi) aanwezig.
Huisdieren
Tot onze spijt hebben wij mede omwille van cara
patiënten moeten besluiten geen huisdieren meer toe
te laten. Uitgezonderd natuurlijk een hulphond.
Roken en open vuur
Roken in het huisje is niet toegestaan.
Open vuur is ten strengste verboden in verband met
het aanwezige veen!
Welkom en tot ziens.
Wij verwelkomen u en maken u eventueel wegwijs.
Aankomst en vertrektijden worden met u afgesproken
in de week voorafgaande aan uw vakantie.
Wilt u de omgeving verkennen, dan is eigen
vervoer belangrijk.
In de directe omgeving vindt u viswater, dierentuin,
schaapskudde, staatsbossen en musea. Zie ook onze
website www.de-uilenhorst.nl.
Mooi weer wensen wij u toe, maar vooral:
EEN GOEDE EN GEZONDE VAKANTIE

