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enquete commentaren
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OPENEN IN SALESFORCE

Details

Filters

Mijn bookings Aanmaakdatum: Alle tijden enq groter dan 0

Casa# ↑

c01 21-05-

2022

fam. J. Keizer-Mol

enaar

10 Fijn huis met veel ruimte om

spullen op te bergen. <br>Wel

staan slaapmakers vol zodat

babybed lastig neer te zitten is.

<br>tips voor andere gasten

<br>- eten in Colico, groot plein

aan het water met diverse

restaurants

03-09-

2022

fam. M. Stoffer 10 - Receptie zou op zaterdag hele

dag open moeten zijn. - Heel leuk

: bootje huren, wandelen in Val di

Mello <br>- verschillende

afvalbakken zou fijner zijn <br>+

Goede Wi-Fi

<br>buiten"ligstoelen zijn aan

vervanging toe

20-08-

2022

fam. A. van Bemel

-Uittenhout

10 Bij een volle koffie reservoir loopt

de pot ruim over

C02 13-08-

2022

fam. E. Stevens 10 Alleen hoogtepunten! <br>Tip:

beetje expliciet opties voor

excursies geschikt voor

tieners\kinderen

04-06-

2022

fam. A. Walpot 10 -

11-06-

2022

fam. J. Zekveld 10 Top: Wij komen al jaren met veel

plezier! <br>Tip: Wel vinden we

de huisjes wat gedateerd van

binnen. Er wondt naar onze

mening onvoldoende in

geinvesteerd om ze up to date en

van deze tijd te houden

datumin

Account:

Accountnaam

enq
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c03 23-07-

2022

fam. G. Grootheng

el

10 Keuken: afvoer loopt niet goed

door. <br>Badkamer : wc bril

schuift. <br>bbq was niet schoon

03-09-

2022

fam. A. Bastiaanse 10 Fijne plek met veel buitenruimte!

10-09-

2022

fam. J. van Bodegr

aven

10 De douche loopt slevht weg

<br>salontafel ontbreekt in

woonkamer (onderdeel van een

zithoek)

20-08-

2022

fam. M. Arts 10 Airco zou wenselijk zijn op slaap

kamers. Erg warm <br>Wenselijk

zou zijn dat er gordijnen hangen

op slaap kamers <br>Entree ziet

er slordig uit!! <br>Plastic

scheiden gaat niet, andere

container neerzetten

11-06-

2022

fam. A. Kootstra 10 -

c04 09-07-

2022

fam. J. van Gemer

en

10 -

06-08-

2022

fam. P. Schreutelk

amp

10 Huisje was verouderd, maar we

waren hierover vooraf

geinformeerd! We hebben

ontzettend genoten vooral van

het park met uitzicht op het meer

en komen graag terug!

10-09-

2022

fam. E. Vroege-Sc

heffers

10 Gezelligere buitenverlichting ou

de avond nog leuker maken

<br>Verder hebben wij hier een

heerlijke week gehad !

20-08-

2022

fam. M. Arts 10 Bedankt voor de leuke week! Wij

komen graag terug !

c06 02-07-

2022

fam. G. Fonteyne 10 Het was super !

06-08-

2022

fam. M. Beijersber

gen

10 Tip: nespresso-apparaat i.p.v.

klassiek koffiezet

13-08-

2022

fam. S. Roes 10 + pizza avond <br>+ huren van

sup <br>+++ ladies night

27-08-

2022

Fam. M. Renner-K

roon

10 Genoten, prachtige pmgeving,

mooi huisje ! <br>Kan wel een

flinke schoonmaak gebruiken, nu

voor het oog: véél stof op lampen

& plafond

c07 14-05-

2022

fam. E. Calis 10 Tip: afschaffen van de nieuw

geintroduceerde toeslag voor

voorkeursboeking zolang de

kwaliteit van de huisjes zo

verschillend is. Dit huisje zou een

kleine update kunnen gebruiken

21-05-

2022

fam. P. Linssen 10 Jammer dat tuinstoelen bij tafel

verf afaven. TV moeilijk

bedienbaar.
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25-06-

2022

fam. N. Arends 10 Zeer mooie locatie <br>Oven zou

fijn zijn <br>Goede service

<br>Fijn dat er oppas was

02-07-

2022

fam. V. Lein 10 We worden graag op de hoogte

gehouden van huisjes die te koop

komen.

16-07-

2022

fam. B. Labrie 10 Het zou wenselijk zijn als erbij

huisje 7 een buiten slang (water)

zou zijn om zand af te spoelen en

de planten water te geven

c08 30-04-

2022

fam. M. Mellegers 10 heerlijke vakantie gehad <br>Tip:

ontzorg jullie gasten en laat ze

niet meer allemaal met hun

beddegoed naar de waszakken

lopen. <br>vooral voor jonge

gezinnen die aan een lange terug

reis beginnen is dit altijd een klus

16-07-

2022

fam. M.F. Hoogeve

en

10 Hier was wederom heerlijk om

hier te zijn, bedankt!

20-08-

2022

fam. R. Rijken 10 -

10-09-

2022

fam. J. Veenstra 10 Was weer zeer geslaagd.

c09 30-04-

2022

fam. M. Mellegers 10 -

04-06-

2022

fam. M. Groen 10 Jullie mogen trots zijn op dit

fantastische park. Heerlijk die

rust, ruimte en mooie uitzicht. We

hebben echt genoten. <br>Tips:

handdoek haakje keuken,

beschrijving oven, stofzuiger

(slang gaat steeds los), matras

stofzuigen (haren)

18-06-

2022

fam. L. SavelKouls

- Heinen

10 -

02-07-

2022

fam. A . Moesberg

en-vd Meer

10 Huisje 9 is minimaal ingericht,

kan wel iets gezelliger

09-07-

2022

fam. P.J. de Vries 10 Wij missen een bbq en een oven

16-07-

2022

fam J.W. Kappelle 10 Heerlijke vakantie <br>Dank voor

jullie gastelijkheid en

inspanningen

13-08-

2022

fam. I. Geradt 10 We hebben van een heerlijke

vakantie genoten!

27-08-

2022

fam. M. van Gaale

n

10 We hebben genoten van de rust

en het prachtige uitzicht bij het

meer en van de ritjes rondom het

meer.

24-09-

2022

fam. J. Elsenga 10 Schitterend park, netjes! <br>

Ook het huisje top! Veel leuke

dorpjes in de buurt, bedankt !

plus er ontbreekt 1 dekbed
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plus er ontbreekt 1 dekbed

17-09-

2022

fam. G. Smid 10 Moeilijk te openen en dichtdoen

terrasdeur. TV signaal slecht.

Denk dat 't aan de decoder ligt.

1e helft voetbal goed ontvangst,

2e helft niet kunnen zien. Verder

heerlijke vakantie gehad!

c10 18-06-

2022

fam G. Slomp 10 Interieur aan vervanging toe

<br>Picknick tafel vol splinters

02-07-

2022

fam. E. Jepma-Nie

boer

10 Huisje 10 is top. Veel leuker en

andere spullen. Park is

fantastisch

09-07-

2022

fam. L. Wals 10 We hebben deze week enorm

genoten op het park!

03-09-

2022

fam. B. van der Kl

ey

10 Buitenruimte en kuiken uitrusting

zeer goed ! <br>Bedden van

matige kwaliteit (2 metalen een

per persoonsbedden tegen elkaar

aan. Zou echt veranderd moeten

worden

20-08-

2022

fam. J. Kemps 10 Huisje is gedateerd, overal

spullen en meubels en dergelijke,

zijn oude troep

c11 30-04-

2022

fam. M. Mellegers 10 De matrassen waren plankhard

<br>Verder heel fijn huisje,

ruimschoots alles aanwezig

<br>mooi park, zeer

klantvriendelijk <br>Zelf

was/beddengoed weg brengen

slaat natuurlijk nergens op, zelfs

op center parcs hoeft dit niet.

28-05-

2022

fam. T. Pijl 10 Alles was uitstekend. Eén

minpuntje toch: de bank is erg

doorgezakt. <br>verder niets dan

tof!

18-06-

2022

fam. L. Pietersma 10 De matrassen mogen wel een

upgrade krijgen.

06-08-

2022

fam. M. van Mens 10 Park en huis zijn top. 2x geweest

<br>Wc bril zit los en douche kop

ook los

13-08-

2022

fam. M. Becher 10 Uitzicht en ligging was geweldig

met onze 2 kleine kinderen.

Bedden waren helaas wel echt

heel hard, maar alsnog weten we

zeker dat we terug willen komen.

Echt genoten!

20-08-

2022

fam . L. Kuipers 10 -

10-09-

2022

fam .P. van Haltere

n

10 Bedden zijn veel te hard. (en

redelijk heer) <br>Een lampje

boven\bij de terrastafel buiten zou

fijn zijn.

15-10-

2022

fam. T.W. Huizinga 10 -
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2022

27-08-

2022

fam. R. van Oort 10 Tip: hoe werkt: sateliet, tv,

magnetron en vaatwasser.

Slaapkamers ruimer <br>Bedden

toch wel beter (muv. voetbal is

wel lastig) <br>Totale bungalow

luxer, + zonnescherm, meubilair

buiten top <br>ligging heel mooi,

+ stoelen en ligbedden

c12 02-07-

2022

fam. A. Hus 10 Fijn park! Heerlijk ruim opgezet

met veel groen en bloemen. 2

Zwembadje, tafel. <br>Tennistafel

en speelrek leuk. Veel te doen

inomgeving! <br>Ook prima info-

papier en leuk info-boek!!!

<br>Vriendelijke groet en wellicht

tot ziens!

30-07-

2022

- 10 Super mooi uitzicht, mooie

ligging, hebben genoten.

<br>bedrand/ voeteinde opstaand

is niet meer van deze tijd en

vervelend als je lang bent.

<br>Wasruimte vinden wij

onacceptabel voor de prijs. 2/3

van kast privé + zijkamer ?!

<br>Verder alles top!

13-08-

2022

fam. H. Hukker 10 afwasmachine werkt niet goed ->

sproeiarm <br>moet worden

schoongemaakt

c13 23-04-

2022

fam. M. Hammer 10 -

09-07-

2022

fam. C. Hop 10 Prachtige omgeving, heerlijke

ruimte om het huis. we komen

zeker een keer terug!

06-08-

2022

fam. A. van den B

erg

10 -

08-10-

2022

fam. J.B. Muller 10 Vaatwasser reinigt onvoldoende

c14 30-04-

2022

fam. P.W. Vleesho

uwers

10 kleine miertjes op nachtkastje

kleine slaapkamer.

04-06-

2022

fam. A.J. Koopma

n

10 vijf standen tuinstoelen zijn aan

verbetring toe. Echt een

verbetring dat de bank en de 2

stoelen in de kamer vervangen

zijn !! <br>Het blijft een heerlijk

huisje met en top terras zijn!

<br>er zijn te weinig koffiekopjes,

eierdopjes en kleine borden

09-07-

2022

fam. R. Labrie 10 Het servies, pannen en bestek

waas niet bepaald schoon,.

Schoonmaak heeft de

vaatwasser leeg laten draaien ??

<br>Servies (kleine borden) +

bestek mag beetje aangevuld.

minimaal 8 stuks van alles is
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fijner

16-07-

2022

fam. R. Labrie 10 Het servies, pannen en bestek

waas niet bepaald schoon,.

Schoonmaak heeft de

vaatwasser leeg laten draaien ??

<br>Servies (kleine borden) +

bestek mag beetje aangevuld.

minimaal 8 stuks van alles is

fijner

23-07-

2022

fam. R. Labrie 10 Het servies, pannen en bestek

waas niet bepaald schoon,.

Schoonmaak heeft de

vaatwasser leeg laten draaien ??

<br>Servies (kleine borden) +

bestek mag beetje aangevuld.

minimaal 8 stuks van alles is

fijner

10-09-

2022

fam. A.P. Sterk 10 we hebben het gewoon weer

helemaal naar ons zin gehad!

<br>tot volgend jaar!

01-10-

2022

fam. E. van der Kn

aap

10 omgeving is geweldig.

Fietsroutes in de bergen zijn

prachtig. Helaas de tunnels zijn

niet fietswaardig. Fietspad langs

adda naar morbegno is fijn

autovrij <br>we hebben er van

genoten en als het kan willen we

zeker nog eens komen in

huisje14

c15 18-06-

2022

fam. AH. Vliegen-

Mallee

10 Grotere koekenpan

13-08-

2022

fam. S. Vranken 10 -

27-08-

2022

fam. L. Paauwe-Ni

ekerk

10 -

c16 30-04-

2022

fam. Kasbergen 10 Geen aanvullingen, alles naar

wens

02-07-

2022

fam J. Temmink 10 Bungalow was stoffig en

rommelig vooral onder de banken

en in de slaapkmers onder het

bed, spinnerag op de grond en in

de hoeken, niet echt schoon.

<br>BBQ waren geen rooster bij!

<br>Tijd voor nieuwe matras

<br>Volgende keer nemen we

een ander huisje

16-07-

2022

fam. E. Uijl-de Kon

ing

10 Ik mis een zwembad. Het meer

stond erg laag en was onfris/rook

enz. maar toch een zwembad ter

verfrissing

20-08-

2022

fam .D. Michels 10 Tips: <br>Naast

beddengoedverhuurook

handdoekenverhuur! <br>Ook

een fan in de woonkamer (net als

in de slaapkamer) <br>Een hor

https://verenigingsolemio2.lightning.force.com/lightning/r/0010900000SdjEuAAJ/view
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in de slaapkamer) <br>Een hor

bij de schuifdeur in de

woonkamer <br>Tip: eventueel

een afspraak maken met de

surfschool voor het boeken van

lessen of spullen

c17 18-06-

2022

fam. R. Pietersma 10 Huisje was prima. Oven hebben

we vaak gebruikt <br>Punten van

verbetering: zonnewerung, breder

terras <br>Braadpan

weggegooid. Nieuwe gelegen

<br>Tip: wokpan is aan te raden,

+ gerei dat geschikt is voor de

pannen zonder ze te

beschadigen, groot scher...

02-07-

2022

fam . J. Rombouts 10 Informeren via website dat

stedelijk zwembad gesloten is

23-07-

2022

fam. M. Koopman 10 Het was weer erg fijn, bedankt!

06-08-

2022

fam. E. Feitsma 10 Prachtige plek van het park en

fijn zo veel ruimte bij het huisje en

mooi uitzicht <br>zou wel leuk

zijn om iets meer te organiseren

voor -ook iets grotere- kinderen

20-08-

2022

fam. B.C. van Gool 10 Gewoon weer volop genoten

10-09-

2022

fam. B. van der Kl

ey

10 Heel prettig huisje met een hele

fraaie ligging <br>Terrasstoelen

zijn aan vervanging toe

<br>Pannen en deksels niet

compleet. Diepe borden niet

aanwezig

c18 23-04-

2022

fam. E. Tameling 10 Neem fotograaf Luca op in de

website als idee voor fotoshoot

13-08-

2022

fam . R. Steinmeije

r

10 -

c19 23-04-

2022

fam. E. Tameling 10 Mooie omgeving vooral om te

fietsen <br>Welkomstformulier

zou nog iets kunnen worden

uitgebreid met restaurants &

bezienswaardigheden <br>1

Lamp boven eettafel defect <br>2

Eèn nachtlampje defect <br>3

Doorgezakte lattenbodem bij

voeteneinde

21-05-

2022

fam. H. Broekhuiz

en

10 -

02-07-

2022

fam. T. van Esch 10 Bedankt voor de fijne week!

06-08-

2022

fam. L. van Zon 10 Het was perfect, we hebben

genoten. <br>Graag tot volgend

jaar!

13-08-

2022

fam. A. Hoekstra-P

ostma

10 Albigna en bootje huren waren

het hoogtepunt, weer heerlijke
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2022 ostma het hoogtepunt, weer heerlijke

vakantie gehad !

c20 13-08-

2022

fam. A. van Hout 10 Thuiskomen weer op Solemio,

met super service van Nathalie

en Richard!

24-09-

2022

fam. R. Kok 10 We hebben een top vakantie

gehad! Zeker voor herhaling

vatbaar <br>tot volgend jaar

08-10-

2022

fam. E. Calis 10 Servies & glas is beperkt. Wc bril

zit los. De toeslag van 25euro

voor de voorkeursboeking vind ik

ongepast

15-10-

2022

fam. M. Rieborn 10 -

c21 30-04-

2022

fam. M. Overdijk 10 Altijd een voorrecht hier te mogen

zijn <br>Enige wat we misten

was een waterkoker

25-06-

2022

fam. W. Muis 10 -

09-07-

2022

fam. van der Knijff 10 De pizza avond was super goed

georganiseerd! complimenten!

<br>Ons 6-persoonshuisje is best

ok voor 4 personen, maar met de

ouderwetse badkamer erg

onhandig. Zou hier niet graag met

6 personen logeren, dat is wel

erg krap

16-07-

2022

fam. W. Kappelle 10 Ventilator in woonkamer gemist

<br>Meer schaduw zou fijn zijn

<br>Gescheiden prullenbak

06-08-

2022

fam. J. Ligtenberg 10 Val di Mello is wel een aanrader

<br>Stofzuiger is erg verstopt

17-09-

2022

fam. W.M.A. Dries

sen

10 Meer wandel en fietsroutes

(veilige) zou heel fijn zijn

15-10-

2022

fam. E. Kamp 10 -

c22 16-07-

2022

fam. Rynja-Tegela

ar

10 we love SoleMio

23-07-

2022

fam. M. Wiersma 10 hoogtepunt: De gezellige pizza

avond <br>dieptepunt: Blaffende

hond

30-07-

2022

fam. M. Starmans 10 mooie ligging, goede privacy,

lekker aan het meer

13-08-

2022

fam. Jongeneel 10 Douchekop is matig <br>Bedden

zijn vervanging toe <br>Het was

weer super om hier te zijn!

<br>Tot de volgende keer

27-08-

2022

fam. S. Sneek 10 Veel spinnen en spinnenwebben

in allen kamers. Buitenset in een

bij elkaar geraapt zooitje. In

verhouding tot alle andere huisjes

vind ik dat wij echt teveel betaald

hebben. <br>Jammer dat de
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hebben. <br>Jammer dat de

verschillen zo groot zijn, de

prijzen niet. <br>Bedden echt ...

10-09-

2022

fam S. Zwanenbur

g

10 -

11-06-

2022

fam. J. Tuin 10 Broodjes service is fantastisch

<br>Met kleine kinderen is soms

wat prettiger. Desondanks top!

28-05-

2022

fam. S. Wielaert 10 -

c23 11-06-

2022

fam. I. Mulder 10 geen, lekker tot rust komen

18-06-

2022

fam. R. Janse 10 -

09-07-

2022

fam. V.D. Mulder 10 We hebben het weer enorm naar

ons zin gehad. <br>Het zou

handig zijn aòs er duidelijk info is

over waar je eten kan

bestellen/afhalen

13-08-

2022

fam. F. op ten Noo

rd

10 De bank vonden wij te groot

27-08-

2022

fam. Y. Kamminga 10 Alles was super! Fantastisch park

en accomodatie <br>Tip: wellicht

een extra buitenlampje boven

zithedeelte.

10-09-

2022

fam. B. Wichert 10 Wir haben unsere Ferien in dem

sauberen, gibt aus gestatteten

bungalows in dem wunderbaren

Park sehr genossen.

c24 30-04-

2022

fam. E. Tameling 10 Geen opmerking, prachtig huisje

28-05-

2022

fam. T. Oldenziel 10 Dieptepunt was het drama op

vliegveld Malpensa\Turijn

<br>Verder alleen maar

hoogtepunten!!!

02-07-

2022

fam. B. Goffings 10 -

09-07-

2022

fam. H. Wery 10 -

30-07-

2022

fam. H. Grootheng

el

10 -

27-08-

2022

fam. E. Douglas-S

mit

10 -

03-09-

2022

fam. H. Schwarz 10 -

10-09-

2022

fam. K. Bulle 10 Het bungalow park is heerlijk

(ruimte, privacy). <br>Het weer

was heerlijk. Daar hebben we van

genoten. <br>De omgeving

verkend. We komen zeker terug

c25 04-06- fam. B. van der Vr 10 Die blauwe map met info was top.

https://verenigingsolemio2.lightning.force.com/lightning/r/0010900001QA6QOAA1/view
https://verenigingsolemio2.lightning.force.com/lightning/r/00109000019e0hnAAA/view
https://verenigingsolemio2.lightning.force.com/lightning/r/0010900000wg8XvAAI/view
https://verenigingsolemio2.lightning.force.com/lightning/r/00109000014b4P3AAI/view
https://verenigingsolemio2.lightning.force.com/lightning/r/00109000017vfSOAAY/view
https://verenigingsolemio2.lightning.force.com/lightning/r/0010900000SdjIkAAJ/view
https://verenigingsolemio2.lightning.force.com/lightning/r/00109000014XoaSAAS/view
https://verenigingsolemio2.lightning.force.com/lightning/r/0019Y00000356WcQAI/view
https://verenigingsolemio2.lightning.force.com/lightning/r/0010900001GeeMWAAZ/view
https://verenigingsolemio2.lightning.force.com/lightning/r/0010900000Sdj5zAAB/view
https://verenigingsolemio2.lightning.force.com/lightning/r/0010900001BS8yHAAT/view
https://verenigingsolemio2.lightning.force.com/lightning/r/00109000013HdjeAAC/view
https://verenigingsolemio2.lightning.force.com/lightning/r/00109000013HdSyAAK/view
https://verenigingsolemio2.lightning.force.com/lightning/r/0010900000Sdj7bAAB/view
https://verenigingsolemio2.lightning.force.com/lightning/r/00109000016Uci6AAC/view
https://verenigingsolemio2.lightning.force.com/lightning/r/0010900000Sdj7qAAB/view
https://verenigingsolemio2.lightning.force.com/lightning/r/0010900001GeeBoAAJ/view
https://verenigingsolemio2.lightning.force.com/lightning/r/0010900001HsLTkAAN/view


c25 04-06-

2022

fam. B. van der Vr

ugt

10 Die blauwe map met info was top.

<br>Misschien een keer met HG

schimmelreiniger door de douche

is een tip

25-06-

2022

fam. A.N.J.M. Gro

ot

10 Huisje is aan onderhoud/update

toe voor ons gevoel. <br>Park is

mooi, goed ondeerhouden.

Dienstverlening is goed en

vriendelijk. Hoogtepunt het

oppassen :)

23-07-

2022

fam. M. Verhoeven 10 Hoogtepunten: warm ontvangst,

goede dienstverling, pizza-avond.

Volopgenoten van het heerlijke

park: kinderen samen spelen

<br>Verbeterpunten: website

moderniseren. Nieuwe foto's,

plattegronden v\ huisjes. Online

booking-systeem, minder teksts,

meer be...

13-08-

2022

fam. M. Haanstra 10 De douche in de buitenste

slaapkamer is erg slecht.

<br>Voor de rest vonden wij het

huisje toch wel wat gedateerd.

<br>Plus pannen zijn allemaal

beschadigd aan de anti-

aanbaklaag dat kan gevaarlijk

voor de gezondheid zijn.

20-08-

2022

fam. W. Jolink 10 Heerlijke vakantie gehad!

<br>Enige suggestie ter

verbetering een iets groter

zwembad om baantjes te trekken

03-09-

2022

fam. S. Sanders 10 Tip: over park rijden met

elelktrische wagen 'golfkarretje'

ipv. met dioesel m <br>Park is

een oase van rust, mooie

diversiteit van bomen en struiken.

Alles wordt goed bijgehouden!

Erg genoten! <br>Twee

badruimtes ook erg fijn

24-09-

2022

fam. A.A. van den 

Doel

9 -

17-09-

2022

fam. P. Dijkwel 10 Heerlijk park, heerlijk weer,

prachtige omgeving, fijn

gezelschap! <br>Helemaal niets

mis mee

16-07-

2022

fam. D. van der Wi

nd

10 Pizza-avond was erg gezellig!

c26 09-07-

2022

fam. M. Overbeek

e

10 -

30-07-

2022

fam. C. Spilt 10 Dank voor alle zorgen!

13-08-

2022

fam. J. Crommelin 10 Een groter zwembad met

ligstoelen zou welkom zijn.

<br>De broodservice mag eerder.

<br>Schoonmaak spullen bij

aankomst
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aankomst

10-09-

2022

fam. G.j. Wind 10 -

30-04-

2022

fam. G.E. Baan-va

n Grondelle

10 Heerlijke vakantie gehad weer!

<br>Bedankt en graag tot een

volgende keer!

c27 23-07-

2022

fam. A. de Bie 10 Pizza avond, mannenavond,

ruimte om het huis en erg fijne

sfeer. Tijwfel over technische

staat thermostaat kraan. Interieur

wat gedateerd

18-06-

2022

fam. N. Verdoes 10 Prachtig park, schitterende

omgeving, heerlijk meer, heerlijke

vakantie gehad!

02-07-

2022

fam. B.P. Hakkenb

erg

10 Er mist een zwembad op het park

<br>Begroeing rondom terras

schoeien <br>Airco in de huisjes

c28 16-07-

2022

fam. L.J. Kappelle 10 De bedden moeten nieuwe

matrassen krijgen! <br>Er zitten

kuilen in,,, We hebben er rugpijn

van! Verder was het weer een

topvakantie

10-09-

2022

fam. K. Hertenberg 10 Wifi werkte vaker niet dan wel el

er stond bij aankomst nog een

laag water in de grootsteen, voor

gezinnen zou een afgeschermd

terras wel fijn zijn ivm. de hoogte

ervan <br>Verdeer hebben we

zeker genoten van het park en de

hele omgeving van Como!

c29 30-04-

2022

fam. E. Minten 10 -

11-06-

2022

fam . R. de Wilde 10 Weinig schaduw om huisje, gas

komt uit op raam plus stinkt bij

aanzetten <br>Inrichting is aan

modernering toe <br>Geen

zwembad\airco <br>Prachtig

park, mooi gras, prachtige locatie!

<br>Huisje is ruim en heeft alles

wat je nodig hebt

20-08-

2022

fam. Podde 10 het huisje mist de beschutting

van bomen die verder wel volop

aanwezig zijn op het park. De

badkamer kan wel een

opknapbeurt gebruiken (vooral de

douche). In de deur van de

koelkast zou een beugel voor

flessen handig zijn

10-09-

2022

fam. G . Hubner 10 woonkamer: met 4 pers. prima te

doen maar 6 pers.?

<br>badkamer: Redelijk te doen

maar niet 6 pers.? <br>Overal

zijn wezeer tevreden pover ons

verblijf en beheerders, Bedankt

voor de vele goede tips!
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voor de vele goede tips!

c30 16-07-

2022

fam. L. van der Me

er-Kappelle

10 -

13-08-

2022

fam. R. Finders 10 Beheerders zijn uit dde kunst.

Helemaal top. <br>Die moet je

hoesteren en goed belonen

c31 30-04-

2022

fam. J. Muller 10 Het waas weer heerlijke om hier

te zijn. <br>Voelde als

thuiskomen <br>Bedankt voor de

goede zorgen en tot de volgende

keer.

18-06-

2022

fam. M. Nijholt 10 Een ventilator in de woonkamer

zou fijn zijn

03-09-

2022

fam.J.Roest 10 -

c32 11-06-

2022

fam. R. Krul 10 Een zonnendoek boven het

peuterbad

18-06-

2022

fam. J. Vlaar 10 -

23-07-

2022

fam. M. Kneepken

s

10 Er zijn vier ligstoelen, maar er is

er maar 1 die nog goed is

<br>verder alles heerlijk en goed

zoals altijd!!

27-08-

2022

fam. Bains 10 Park is top, genoeg ruimte en

mooie huisjes <br>Strandje

nodigt niet echt uit om het water

in te gaan

10-09-

2022

fam. M. van Donge

n -Berg

10 Ontvangst van de televisie slecht

tot geen ontvangst. <br>Het

grasveld is super groot en netjes.

Super fijn voor kinderen. <br>Top

dat auto bij het huisje mag staan

c33 02-07-

2022

fam. H. Binnendijk 10 Dit huisje heeft wel een

moderseringsslag nodig . De

ligging direct aan de weg is niet

prettig. Ook de blaffende honden

niet <br>Wij boeken de volgende

tijdig

23-07-

2022

fam. B. Conijn 10 Pizza avond heel leuk <br>levend

stratego heel leuk

30-07-

2022

fam. M. Blesing 10 Het huisje is heel gedateerd.

Geen logische inrichting en

opbergruimte <br>De bedden zijn

echt tot aan vervanging, niet okè

voor huisje van deze prijs

<br>Een tweepersoonsbed aan

te raden, nu zijn het gewoon twee

eenpersoonsbedden

06-08-

2022

fam. L. Vermunt-va

n Nunen

10 Valentino was super <br>Net als

jullie broodjesservice en het

ophuilen van de vuilnis trouwens

<br>Echt vakantie daardoor

03-09- fam. M. Epskamp 10 Bedden kunnen niet tegen elkaar
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2022 en matrassen zijn echt aan

vervaningin toe. <br>De

schoonmaak was slecht maar

goed opgelost door een extra

schoonmaak aan te bieden.

<br>Het huisje kan wel echt een

grondige schoonmaak achter

verwarmingen etc. gebruiken

c35 09-07-

2022

fam. M. Zijderveld-

Holtus

10 Muffige geur slaapkamers,

vochtprobleem

30-07-

2022

fam. C. Janssen 10 Kasten slaapkamers muf

<br>Badkamer te klein voor 6

pers. (douche en wc) <br>Erg

jammer dat openbar zwembad

dicht was, dit was voor ons een

voorwaarde voor de boeking

<br>Lawaai\overlast honden en

straat verkeer <br>Erg jammer

van de vele tijger muggen

06-08-

2022

fam. R. Broekhof 10 Jullie gezelschap, hotel europa,

pizzaavond <br>vlees restaurant,

strand, paraglijden. We komen

graag nog terug

13-08-

2022

fam. J. Muller 10 Alles was naar wens
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