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Welkom bij Bed & Breakfast Huisje onder de Linden. Bij ons staat het plezier en belang van de gasten 

voorop! Wij doen er alles aan om het verblijf van iedere gast onvergetelijk te maken. Om dit mogelijk 

te maken hebben we een aantal zaken op papier gezet. 

 

Bed & Breakfast 
Je ontvangt een sleutel van de B&B. Munnekeburen is echt nog een gemoedelijk gehucht waar de tijd 

stil lijkt te hebben gestaan. Maar je weet maar nooit, dus zorg zelf wel even dat je de boel afsluit als 

je op pad gaat. Bij vertrek kunnen jullie de deur openlaten en de sleutel in het slot laten zitten. 

Mocht je de sleutel kwijtraken, dan moeten wij natuurlijk een nieuwe sleutel laten maken. We 

brengen dan € 10,- in rekening. Vanzelfsprekend verwachten we dat je zorgvuldig met onze spullen 

omgaat, dat je de B&B netjes achterlaat en dat je rekening houdt met onze andere gasten. Roken is 

buiten toegestaan. 

 

Ontbijt 

Je kunt ontbijten tussen 8.00 uur en 10.30 uur. We zullen vooraf even met je afstemmen hoe laat we 

het ontbijt in de B&B komen brengen. Speciale wensen voor het ontbijt, glutenvrij, zoutarm, 

vegetarisch etc. kan bij de reservering worden aangeven. 

 

Auto & fietsen 

Auto’s kunnen geparkeerd worden voor de Bed & Breakfast. In Munnekeburen is parkeren nog gratis 

      . We hebben dan ook geen parkeertarieven…. Wat we wèl hebben, is de mogelijkheid om een 

elektrische auto op te laden (220V), tegen een vergoeding.  

Fietsen zijn van harte welkom. Sterker nog: we kunnen je aanraden om je fiets mee te nemen, want 

je kunt hier prachtige tochten maken. Fietsen zijn te stallen in ons schuurtje. Daar is ook elektriciteit 

te vinden, zodat elektrische exemplaren weer opgeladen kunnen worden. 
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Tuin 
De tuin is beschikbaar voor beide Bed & Breakfasts. De tuin is heel groot en heeft een aantal 

verschillende zitjes, dus er is voldoende ruimte om een eigen plekje op te zoeken. 

 

Verwarming 

In de B&B’s is zowel verwarming als een gaskachel aanwezig. 

Jullie krijgen instructie over hoe je de gaskachel aan kunt zetten. De verwarming kun je eenvoudig 

zelf bedienen door middel van de thermostaat. 

Omdat we graag een steentje bijdragen aan een beter milieu, willen we je vragen bewust met 

energie om te gaan. Zou je de verwarming en de kachel laag willen zetten als je wat langer de deur 

uit gaat? Als je het fijn vindt om weer in een warme B&B thuis te komen, stuur ons dan gewoon even 

een berichtje een half uur voor je weer thuis komt, dan zorgen we dat het aangenaam warm is. 

 

Afval 
Afval kun je aan ons geven, maar mag je ook zelf in onze kliko gooien, die staat op onze oprit. Lege 

flessen kun je achterlaten in de krat op onze oprit. 

  

Activiteiten in de buurt 
Onze regio bruist en bubbelt. Er is van alles te doen. Je kunt hier wandelen, fietsen en kanoën. En 

daarnaast is er op cultureel gebied ook veel te beleven. Op onze website is al veel informatie te 

vinden, maar als je meer wil weten, adviseren we je graag.  

 

Eten & Drinken 
We hebben een enorme passie voor koken en lekker eten. En we vinden het fantastisch als we jullie 

daarvan kunnen laten meegenieten. Heerlijk toch, als je op het eind van de dag een heerlijk menu of 
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een daghap in je eigen B&B kunt eten. Als je op de dag van aankomst hier wil eten, laat het ons dan 

vooraf even weten. Verder zullen we per dag even met je overleggen of je gebruik wil maken van 

onze kookkunsten. 

Mocht je zelf willen koken of iets te eten willen halen, dan zijn de dichtstbijzijnde supermarkten te 

vinden in Wolvega. In Munnekeburen is er wel een klein streekwinkeltje ’t Verst, waar je groenten, 

fruit, zuivel, brood en lokale producten kunt kopen. 

Wil je echt niet de deur uit, dan zijn er wat snacks, bier, wijn en fris verkrijgbaar in de B&B’s. Neem 

gerust waar je trek in hebt. We vragen je om een vergoeding achter te laten voor wat je hebt 

opgemaakt. 

 

Vragen 

Mocht je nog vragen hebben, laat het gerust even weten. Je kunt ons ook altijd even een berichtje 

sturen op telefoonnummer 06-55151014. 

 

https://streekwinkeltverst.nl/

