APPARTEMENTEN 2019

De Klokkenstoel B & B ligt op een van de mooiste plekjes van Friesland in het dorpje
Goingarijp, een idyllisch plaatsje aan de Goingarijpsterpoelen en het Sneekermeer, slechts 6
km van Joure. Het is zowel over de weg als het water prima bereikbaar. De Klokkenstoel B &
B en ook het gezellige restaurant ‘de Klokkenstoel’ zijn gevestigd in een mooie kop/romp
boerderij (uit 1817). De boerderij staat pal naast de oudste Friese klokkenstoel - vandaar de
naam - met daarachter een pittoresk kerkje. De klok zelf is in 1527 gegoten en het kerkje
dateert van 1770.
Op de begane grond van de boerderij bevindt zich het restaurant met een prachtig terras
aan het water. Om de hoek zijn appartementen, met eigen terras op het zuidwesten,
grenzend aan de tuin. Boven bevindt zich de Bed & Breakfast met een zevental kamers, ieder
met een eigen badkamer, de gezellige gemeenschappelijke ruimte met bar, keuken, vide en
een heerlijk dakterras. Hiervandaan hebt u een schitterend uitzicht over het meer.
Voor meer informatie zie onze website www.klokkenstoelbed-en-breakfast.nl
Appartementen
Op de begane grond heeft de Klokkenstoel B & B twee appartementen en een studio. De
appartementen ‘Stern’ en ‘Valk’ zijn geschikt voor 4/5 personen. De studio ‘Optimist’ is
geschikt voor 2 personen. Door de ligging van de appartementen bent u verzekerd van
privacy en toch is het Sneekermeer en het gezellige restaurant om de hoek. Een verblijf in
één van onze appartementen biedt u enerzijds de mogelijkheid om van de natuur en de rust
te genieten. Anderzijds heeft u alle gelegenheid om er een actieve vakantie van te maken:
zeilen, surfen, zwemmen, vissen, kanoën, fietsen en wandelen. In de onmiddellijke omgeving
liggen tevens gezellige Friese dorpen, zoals Sneek, Sloten, Franeker, Hindeloopen, die zeer
zeker de moeite van het bezoeken waard zijn. Het VVV van Joure (tel. 0513-416030) kan u
alle informatie verstrekken.
Indeling Stern en Valk (4 personen)
 gezellig ingerichte woon- / eetkamer
 2 slaapkamers met elk twee 1-persoonsbedden (boxspring). Alle bedden zijn voorzien
van 1-persoonsdekbedden
 badkamer met douche / toilet / wastafel
 keuken met 4-pits gasstel, afzuigkap, afwasmachine, koelkast, magnetron, senseoapparaat, stofzuiger
 centrale verwarming /kleuren t.v. met kabelaansluiting
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 tuinmeubelen / parasol

Indeling Optimist (2 personen)
 kleine zit- slaapkamer met twee 1-persoons boxspring bedden, een eettafel met 4
stoelen en een keukentje. Het keukentje heeft een 4-pits gasstel, koelkast, senseoapparaat en afzuigkap
 badkamertje met douche / toilet / wastafel
 centrale verwarming
 kleuren tv met kabelaansluiting
 tuinmeubelen / parasol
Alle appartementen hebben gratis internet.
U kunt tegen betaling gebruik maken van een wasmachine (€ 5,00 per keer) en een droger
(€ 5,00 per keer). Kinderbedje, box en kinderstoel - indien voorradig - zijn gratis (op
aanvraag).
U dient zelf mee te nemen:
 lakenhoezen voor 1-persoonsdekbedden, onderlakens en kussenslopen
 (bad-)handdoeken
 extra huishoudlinnen
 u kunt ook een lakenpakket huren voor € 9,50 pp, incl. grote en kleine handdoek
(opgemaakt € 14,50)

Prijzen 2019
hoogseizoen (28 juni / 30 aug) per week
€ 650,=
tussenseizoen (24 mei / 28 juni) per week € 550,=
tussenseizoen (30 aug / 27 sept) per week € 550,=
voor- en naseizoen per week
€ 425,=
voor- en naseizoen per midweek
€ 325,=
voor- en naseizoen per weekend
€ 325,=
Pasen (19 april / 23 april)
€ 375,=
Hemelvaart (29 mei / 2 juni)
€ 450,=
Pinksteren (7 juni / 11 juni)
€ 450,=
herfstvakantie per week
€ 400,=
kerstvakantie per week
€ 400,=

(Optimist € 370,=)
(Optimist € 295,=)
(Optimist € 295,=)
(Optimist € 260,=)
(Optimist € 210,=)
(Optimist € 190,=)
(Optimist € 195,=)
(Optimist € 260,=)
(Optimist € 260,=)
(Optimist € 260,=)
(Optimist € 260,=)
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weekverhuur
midweek
weekend
Pasen
Hemelvaart
Pinksteren

vrijdag
maandag
vrijdag
vrijdag
woensdag
vrijdag

14.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

–
–
–
–
–
–

vrijdag
vrijdag
maandag
dinsdag
maandag
dinsdag

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur












toeristenbelasting: € 1,00 per persoon per dag. Kinderen tot 12 jaar gratis.
reserveringskosten € 10,00
lakenpakket met grote en kleine handdoek € 9,50 (opgemaakt € 14,50).
huisdieren zijn toegestaan
inbegrepen zijn gebruik van gas, water, elektra en verwarming.
eindschoonmaakkosten zijn verplicht en bedragen € 70,00 ('Optimist' € 40,00)
gasten met huisdieren betalen voor de verplichte eindschoonmaak € 85,00 (‘Optimist’
€ 50,00)
u dient uiteraard het appartement schoon en onbeschadigd achter te laten.
als de appartementen vrij zijn, kunt u deze ook per nacht huren. Dit kunnen wij u,
mede afhankelijk van het tijdstip, pas kort van tevoren mededelen. Kosten in overleg.
 ontbijt € 14,00 per persoon, indien gewenst en op basis van reservering/kinderen
korting
Jachthaven & botenverhuur

Indien u met een boot wilt komen, kost bij gebruik van het appartement de ligplaats € 5,00
per nacht.
Polyvalk (incl. 5 l. brandstof)


per dag
€ 70,00 / € 80,00*
per weekend
€ 145,00 / € 160,00*
per week
€ 245,00 / € 290,00*
 Pasen
€ 175,00 (vr-ma)
Hemelvaart
€ 245,00 (do-zo)
Pinksteren
€ 225,00 (za-ma)
* hoogseizoen: 28 juni t/m 30 augustus 2019
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Langweerder-sloep (Classic 650 met inboard motor/geschikt van 2 - circa 12 personen)
 per halve dag € 80,00 (max. 4 uur)
per hele dag € 160,00 (max. 8 uur)
inclusief brandstof
 (mid-)week en weekendhuur is ook mogelijk
Reserveren appartementen / boten
Hiervoor dient u het bijgaande formulier in te vullen en te retourneren. Bij reservering dient de
helft van het totale bedrag binnen 14 dagen na de reserveringsdatum te zijn overgemaakt. Zie
betalingsgegevens onderaan de bladzijde. Het resterende bedrag dient uiterlijk 1 week voor uw
verblijf te zijn overgemaakt.
Annuleren
Bij annulering bent u de volgende percentages van het totaalbedrag verschuldigd:
tot 2 maanden 50 %, tot 1 maand 75 %, binnen 1 maand 100 %.
Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk.
Routebeschrijving
Komende vanuit alle richtingen, uitgezonderd de
richting Leeuwarden/Irnsum/Akkrum, tot het
verkeersknooppunt Joure rijden. Afslag Joure, na 200
meter richting Terherne. Vervolgens de meest
logische route door Joure volgen (borden doorgaand
verkeer). Na de ingang van de Douwe Egberts
fabrieken ziet u na 1500 meter een bomenrij van
knotwilgen links het land ingaan. Daar linksaf tot het
dorpje Goingarijp. Na het plaatsnaambord meteen
linksaf. Komende vanuit Leeuwarden volgt u de
snelweg naar Heerenveen. U neemt de afslag
Akkrum, dan naar Terherne en Goingarijp.
Contact
Marga van den Brink / Joop Bartijn
Adres: B&B ‘de Klokkenstoel’
p/a It Hof 9 (postadres)
8511 AE Goingarijp
mob.tel. 06-30 38 39 37/06-30 37 34 52
info@klokkenstoelbenb.nl
www.klokkenstoelbed-en-breakfast.nl
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RESERVERINGSFORMULIER 2019
naam
adres
postcode/woonplaats
telefoonnummer
mailadres
aantal appartement(en)
aantal personen
hond

ja / nee

voor de periode van:
onderwerp

kosten

naam appartement(en)
schoonmaak (verplicht)
lakenset / badhanddoeken € 9,50 niet opgemaakt

aantal

lakenset / badhanddoeken € 14,50 opgemaakt

aantal

huur zeilboot

ja / nee

periode

huur sloep

ja / nee

periode

liggeld eigen (zeil)boot € 1,00/per meter/per dag

ja / nee

periode

toeristenbelasting € 1,00 pp / pn
reserveringskosten
totaal

10,00

Bij reservering dient de helft van het totale bedrag binnen 14 dagen na de reserveringsdatum te zijn
overgemaakt op bankrekeningnr: IBAN NL28 RABO 0112385788 of IBAN NL26 INGB 0005578798.
Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 weken voor uw verblijf te zijn overgemaakt.
datum
handtekening

mag ik vragen hoe u aan ons adres bent gekomen?

retouradres formulier:
B & B de Klokkenstoel / It Hof 9
8511 AE Goingarijp (of terugmailen)
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