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Informatie voor onze gasten: 

Algemeen 
• diverse gemeenschappelijke ruimtes: Lounge, eetzaal, grote serre, keuken, barruimte, 

conferentie- en TV ruimte 

• internet (glasvezel) door het hele pand. Sterkste signaal (200Mbps) in de buurt van de 

conferentieruimte  

• 16 slaapkamers met 2 bedden (verbonden bedden kunnen losgekoppeld) 

• 2 slaapkamers met 4 bedden (verbonden bedden kunnen losgekoppeld) 

• 1 slaapkamer met een tweepersoonsbed. 

•  Iedere kamer heeft een eigen badkamer.  

• De bedden zijn opgemaakt en er liggen 2 handdoeken per persoon klaar 

• uitbreiding met één extra slaapkamer met 2 bedden en 6 stevige bijzetbedden is mogelijk tot 

maximaal 50 personen (zie pagina 3 onder Te huur) 

• parkeren op eigen terrein 

• groot park met hertenkamp, omheinde vijver, speeltuin, trapveldje, vuurplek, jeu de boules 

baan, en terrasstoelen en terrastafels 

• grote schuur met speelmogelijkheden 

 
In de keuken / algemene Wc’s: 

• snel doorlopend koffiezetapparaat (filters zijn aanwezig, snelfilter maling meenemen) 

• senseo koffieapparaat 

• 2 waterkokers 

• meerder warmhoud-kannen voor koffie en thee 

• magnetron en combimagnetron 

• 2 koelkasten met iedere 3 diepvrieskaden 

• 1 koelkast met glazendeur in de hal 

• groot 6 pits gasfornuis met een wok-brander en een ruime oven 90cm br.  

• 2 vaatwassers (een paar vaatwasblokjes) 

• grote en kleine potten en pannen  

• grilpannen, diverse koekenpannen en 2 extra grote wok-pannen 

• voldoende borden, glazen en bestek, ook voor kleine kinderen 

• ovenschalen en serveerschalen 

• kleine staafmixer 

• serveerwagen voor het vervoeren van spullen van de keuken naar eetzaal 

• bartafel met 6 krukken 

• schoonmaakmiddel in het aanrechtkastje 

• theedoeken, handdoeken, keukenrol en werkdoekjes 

• wc papier, 2 rollen per badkamer en 6 rollen in de gemeenschappelijke wc’s 

 

In de eetzaal: 

• 50 stoelen en 11 tafels 

• Buffet gedeelte  

• 4 Chafing Dishes /2 Soepwarmhouders/elektrische warmhoudplaat 

• Placemats voor op de tafels (in geval van zelf tafelkleden meenemen 11 tafels van 80*120 cm) 

• Houders voor grote XL waxinelichtjes (XL model lichtjes, zelf meenemen) 
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In de serre 

• Ruime zitmogelijkheid voor 40 personen op steigerhouten lounge- meubels, ook gezellig met 

kleine groepen 

• Houders voor grote XL waxinelichtjes (XL model lichtjes, zelf meenemen) 

 

In de barruimte 

• Stamtafel voor 10 persoenen in een open ruimte naast de barruimte 

• Barruimte met krukken voor 8 personen 

• 2 kleine koelkastjes 

 

In de lounge 

• Open haard en 8 fauteuils 

• Extra grote flessenkoelkast 

 

TV ruimte: 

• Breedbeeld-TV met Chromecast 

• 2 grote fauteuils en zitzakken 
 
Conferentieruimte 

• Projectiescherm in de conferentieruimte aan de muur 

• Beamer (zit vast aan het plafond in de conferentieruimte) aan te sluiten op een laptop met een 
vaste HDMI (aanwezig) en de geluidsinstallatie met bluetooth of d.m.v. jack-kabel 

• Harman Kardon Go + Play voor bluethooth afspelen (voor uitgebreide muziek installatie zie 
hieronder bij Te huur) 

 
Voor kleine kinderen 

• vijf kinderstoelen 

• twee kinderbedjes met twee opklap-commodes 

• één babybadje op standaard 

• speelhoekje speelgoed 

Sport en Spel 
• tafeltennis 

• dartspel 

• voetbaltafel 

• sjoelbak 

• air hockey tafel 

• groot trektouw, ballen en buitenspeelgoed 

• speeltuin met schommels, trampoline en klimrek 

• trapveldje (gras) met twee doeltjes 
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Extra te huur/te koop  

  

Omschrijving  prijs per stuk  

Big Bag Stookhout voor de grote vuurplaats (niet voor openhaard binnen)  €            50,00  

Brandstoftank 8 liter voor kachels  in de  Serre in de koude maanden  €            35,00  

2 tankjes is genoeg voor een weekend (ongeveer 19 uur) 

Krat haardhout voor de openhaard binnen  €            15,00  

Yamaha Stagepas 400i PA-systeem met mengtafel en microfoon  €          125,00  

Wasmachine, incl wasmidddel en droger (50 euro weekend /   €            50,00  

80 euro voor een week)  

Bijzetbed, opgemaakt en met 2 handdoeken (max. 6 stuks aanwezig)  €            35,00  

Slaapkamer nr. 20 met  2 bedden, opgemaakt en met 2 handdoeken p.p.  €          150,00  

Tweede keuken met o.a. professionele vaatwasser  €          200,00  

Handdoeken extra (standaard 2 p.p. aanwezig) per stuk  €               1,00  

Statafels met zwarte hoes  €            15,00  

Buffettafel met zwarte hoes  €            20,00  

26 witte klapstoeltjes (per set van 26)  €            50,00  

Podiumdelen met zwarte rok, geheel opzetten of deels (zelf opzetten),  €          100,00  

bij podium geheel opzetten moet Serre bijna geheel ontruimd worden  €          100,00  

Zwarte partytent 3x3 meter met zijwanden  €            50,00  

Volleybalnet met palen en bal (zelf opzetten)  €            40,00  

  

In de conferentieruimte is aanwezig en en kosteloos te gebruiken  

1 x Beamer, 1 scherm, 1 flipover.  

Extra bij te huren zijn:  

TV- LCD 164 cm/65" op verrijdbare Standaard met HDMI kabel  €          150,00  

TV- LCD 102 cm/40" op verrijdbare Standaard met HDMI kabel  €          100,00  

Flipover met papier en stiften (2 extra aanwezig)  €            15,00  

 
 

 

6-8-persoons houten Hottub op stookhout (van te voren bestellen)  €          350,00  

6-8-persoons mobiele Sauna op stookhout (van te voren bestellen)  €          350,00  

  

BBQ of Biertap en bierfusten zijn niet aanwezig, u kunt huren bij  

https://www.breukersverhuur.nl/Producten   

  

Fietsen huren kan bij  https://www.actieftwente.nl/fietsverhuur/ 
Ze komen brengen en halen 

 

 
 
 
 

https://www.breukersverhuur.nl/Producten
https://www.actieftwente.nl/fietsverhuur/


 

4 
 

Basis Huisregels:  
 
• Het maximaal aantal personen dat in Dinkler Prinz mag verblijven is 50 personen.  

• Het ontvangen van extra dag gasten is niet toegestaan.  

• Het is niet toegestaan om meubels en bedden te verplaatsen.  

• Roken is binnen niet toegestaan, buiten hangen asbakken aan de muur. 

• Muziek om 23:00 uur zachter en alleen binnen, geen muziek buiten.  

• De deuren van de Serre steeds goed gesloten houden in verband met geluidsoverlast. 

• Het is verboden vuurwerk af te steken. 

• Afval scheiden  
o Gescheiden in de derde garagebox plaatsen in de daarvoor aangegeven container. 
o Grijze zakken gebruiken voor restafval 
o gele zakken voor recyclebaar materiaal 
o Karton zijn de blauwe bakken, graag klein maken en in de bakken.  
o Glas, een paar flessen mag u laten staan anders zelf meenemen of wegbrengen Hofkamp 

6, 48599 Gronau (Westfalen), Duitsland, 4 minuten rijden.  

• Bij vertrek het servies, bestek en glaswerk schoon terug in de kasten, kamersleutels terug op het 
rek in de gang 

• Het huis bezemschoon achterlaten, losse zaken verwijderen en de ruimtes schoonvegen. 
 
 
 

Plattegronden 
 

 

 



 

5 
 

         

 


