
Vrienden op  de Fiets  

& 

Bed & Breakfast 
 

Tuinhuis in onze achtertuin met onderstaande faciliteiten 

 ( sinds 2008 actief, sinds 2021 vernieuwd winterproof tuinhuis ipv blokhut ) : 

 

 2x 1 persoons box spring bed in aparte slaapkamer met eigen wastafel 

 1x 2 persoons zit- en slaapbank in de zit- en keukenruimte 

 maximaal kunnen er dus 4 personen in het tuinhuis slapen 

 EIGEN douche en WC ruimte, met bar en koelkast naast de slaapkamer 

 halogeen warmte lamp in de zitruimte en in de doucheruimte 

 CV elektrische verwarming, via zonnepanelen op het tuinhuis dak  

 keukenblok met warm waterboiler en 2 pits inductieplaat en magnetron 

 radio / TV  en koffieapparaat met waterkoker 

 draadloos internet in tuinhuis en vanaf het verandazitje 

 Fris / bier en wijn verkrijgbaar 

 fietsstalling met stopcontacten voor e-bikes  ( overdekt in de achtertuin ) 

 tuinhuis bevindt zich in onze achtertuin ,met eigen zitje. (zicht op de molen) 

 ontbijt keuze :  in bijkeuken v/d woning, of geserveerd in tuinhuis, of bij mooi 

weer in de tuin ( in onderling overleg ) 

Locatie in CENTRUM van Meppel,  op loopafstand van: 

 NS – station en schouwburg Ogterop 

 Terrasjes, restaurants en winkels – centrum van Meppel 

 Molen de Weert  ( veelal open voor gratis bezichtiging ) 

 

Tarief TUINHUIS   :  seizoen medio maart t/m okt. : LOGIES/ONTBIJT 

 

€ 25.00  p.p. per nacht  Vrienden op de Fiets ( Op vertoon pasnummer) 

     Basis minimaal gebruik van 2 personen. 

Tarief basis B&B:   

€ 30.00 p.p. per nacht  Bed & Breakfast ( geen vrienden op de fiets ) 

€   6.00 p.p. per nacht  toeslag voor 1 nacht gebruik 

     6.00    toeslag gebruik tuinhuis bij 1 persoon 

     0.50 per fiets  opladen van accu e-bikes 

 

Verhuur op basis van midweek, weekend of langere periode in nader overleg mogelijk. 

Meerkosten : elektrische verwarming bij winterse temperaturen, in nader overleg  

Bovenstaande prijzen zijn exclusief  toeristenbelasting.  

 

Voor informatie en  reserveringen : 

 

Alja en Johan van Dalfsen 

Pr. Margrietlaan 10 

7941 XE  Meppel  tel : 0522 – 462734 

Johan : 06.51.62.06.57 e. mail : johanvandalfsen@ziggo.nl 

Overige info met diverse foto’s , zie onze website : www.molenzichtmeppel.nl 
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