
Groepsaccommodaties In de Vlinderkes, gebouw Atalanta 

Brandemolen 20, 5944 NE te Arcen 

Telefoon 077-374 31 31  

Mobiel 06-820 70 992 

info@indevlinderkes.nl 

 

Informatieformulier t.b.v. hoog/laagbedden. 

Geachte heer/mevrouw, 

Als bijlage bij uw reserveringsbevestiging ontvangt u dit formulier om ervoor te zorgen dat eventuele 

hoog/laagbedden op de juiste manier geleverd en geplaatst kunnen worden. Zo staat bij uw 

aankomst alles op de juiste plaats al voor u klaar ! 

Hoog/laagbedden en andere hulpmiddelen kunt u aanvragen via o.a.: 

Medicura Venlo, bereikbaar op telefoonnummer  088-007 11 00 of www.medicura.nl 

Proteion Thuiszorg, bereikbaar op telefoonnummer 088-850 00 00 of www.proteion.nl 

Bij het bestellen van de hoog/laagbedden en/of  eventueel andere hulpmiddelen is het verstandig 

om bij de betreffende organisatie door te geven in welke accommodatie ze geplaatst dienen te 

worden. De naam van een client is bij mij niet bekend, en ik weet dus niet bij welke groep het 

gevraagde geleverd/geplaatst dient te worden. 

Het dringende verzoek om de bedden op uw aankomstdag vanaf 11:00 uur te laten bezorgen. Het 

ophalen van de bedden dient te geschieden op de dag van uw vertrek voor 12:30 uur. Dit om 

eventuele overlast voor andere/volgende groepen te voorkomen. 

Indien u hoog/laagbedden bestelt, en ze worden niet tijdig opgehaald, dan dien ik dit persoonlijk te 

doen. De kosten die hiermee gepaard gaan, zijnde € 12,50 per bed, worden met de borgsom met u 

verrekend.  

Verder het verzoek om aan te geven op welke kamer(s) een hoog/laagbed geplaatst dient te worden. 

De bedden worden namelijk in de kamer zelf opgebouwd en kunnen nadien niet  meer verplaatst 

worden !!!! 

Indien op de kamers 2 en 5 (met de aangepaste badkamer) een hoog/laagbed geplaatst dient te 

worden, en de client tevens een (grotere) tillift nodig heeft, dan is het raadzaam om de betreffende 

kamer als 1 persoonskamer te gebruiken. Op verzoek kan ik op deze kamers alle normale bedden 

verwijderen. Op die manier is er meer ruimte om te manouvreren. 

Gelieve de (ingevulde) achterzijde van dit formulier (of een e-mailtje) uiterlijk 2 weken voor 

aankomst naar mij te sturen. Eventueel kunt u dit formulier ook downloaden van onze website onder 

het kopje “contact” en dan vervolgens bij “downloads”. 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan mag u uiteraard altijd contact met ons opnemen. 



Eethoek      Keuken                      1          2                 3             

 

     Zithoek                  6                        5                 4 

 

 

Schematische plattegrond en kamerindeling accommodatie Atalanta. 

 

 

 

 

 

 

Nr. Naam: Personen Boxsprings Stapelbed Badkamer Hoog/laag 

1 Koevinkje 4 2 Standaard n.v.t. 

2 Gentiaanblauwtje 2 2 Aangepast max. 2 

3 Oranjetipje 2 2 Standaard max. 2 

4 Koolwitje 2 2 Standaard max. 2 

5 Boomblauwtje 2 2 Aangepast max. 2 

6 Landkaartje 4 2 Standaard n.v.t. 
 

Op de kamernummers 1 en 6 staan niet te verwijderen stapelbedden. 

De kamers 2 en 5 hebben een aangepaste badkamer (extra breed, toiletbeugel, hogere spiegel). 

Gelieve in onderstaande tabel de  aantallen aan te geven als op een kamer een hoog/laagbed moet 

komen te staan en tevens of het eventuele  overgebleven boxspringbed kan blijven staan. 

Naam groep:………………………………………………………………… 

Reserveringsnummer: ………………………………………………… 

Aankomstdatum:……………………………………………………….. 

Vertrekdatum:……………………………………………………………. 

Nr. Naam: Personen Boxsprings Stapelbed Badkamer Hoog/laag 

1 Koevinkje     2 Standaard  n.v.t. 

2 Gentiaanblauwtje     n.v.t. Aangepast   

3 Oranjetipje     n.v.t. Standaard 

4 Koolwitje     n.v.t. Standaard   

5 Boomblauwtje     n.v.t. Aangepast   

6 Landkaartje     2 Standaard  n.v.t. 

 

 


