Korte beschrijving BEFFE-2
Kenmerken
aantal personen: 6+2
magnetron: J
vaatwasser: J
DVD: J
aantal slaapkamers: 3+1
oven: J
gebruik garage: J
Wifi: N
m2 tuin: 1300
wasmachine: J
kinderstoel: J
houtkachel: J
extra kosten: verbruikte electra
schoonmaak: verplicht eigenaar
kinderen: kinderstoel, kinderspellen en sjoelbak aanwezig. Ook tafeltennistafel en
jeu de boules-baan
bijzonderheden: sauna; alle bedden met dekbedden, deze zijn bij aankomst al voor u
opgemaakt. Toeristenbelasting is in de huurprijs inbegrepen.

Korte beschrijving
Het huis “Murmure de l’Isbelle”. Een uurtje rijden van Maastricht bij het dorpje Beffe (gemeente
Rendeux) ligt dit comfortabele huis (140 m2, bouwjaar 2005). Het staat op een terrein van circa 1600 m2
en is het laatste huis aan een doodlopend straatje. Het biedt een fantastisch uitzicht over een
onbebouwd heuvellandschap met weiden en bossen. Als je op het terras zit, kun je het geruis van het
beekje de Isbelle horen. De tuin biedt veel privacy en sluit aan op het omringende landschap.
Op de begane grond zijn er naast de living met houtkachel, cd-speler en een open keuken nog een
tweepersoonsslaapkamer, toilet en een badkamer met wastafel, douche en sauna. Boven zijn 2
tweepersoonsslaapkamers, een 2e toilet, een 2e badkamer met wastafel, douche en ligbad en de vide
met een 2e zithoek met TV (Ned 1, 2 en 3, BVN en buitenlandse zenders), DVD en een slaapbank. Er zijn
twee koelkasten, een daarvan heeft een klein vriesvak. Er is een combimagnetron, met oven en
grilfunctie. Er is ruim voldoende serviesgoed aanwezig (van alles 10 (of 12)).
Alle bedden hebben dekbedden (140x200cm) en bij aankomst al voor u opgemaakt. Dit is – behalve i.g.v.
aanbieding of last-minute - in de huurprijs al inbegrepen. Meenemen van bedlinnen is dus niet nodig.
Voor de kinderen zijn er spelletjes, speelgoed, een sjoelbak en een tafeltennistafel in de garage. Buiten
vindt u een jeu de boulesbaan in de tuin. In de tuin zijn twee terrassen aangelegd, één op het oosten en
één op het zuiden, zodat je altijd ergens in de zon, maar ook in de schaduw kunt zitten. Beide terrassen
zijn via openslaande deuren vanuit de living bereikbaar.
In het huis mag niet gerookt worden en ook zijn huisdieren helaas niet welkom.
Ontvangst 3G en 4G is goed, kies provider BASE. Geen WIFI.
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