
www.hoeveklaphek.nl 

Bed & Breakfast 

           Telefoon: 06-10339483 

       E-mail: info@hoeveklaphek.nl  

            Mezenbergerweg 18 D 

               8085 SV Doornspijk  

Genieten van het landleven 

   ALGEMENE INFORMATIE 

H O E V E  K L A P H E K  

  

              B & B  H O E V E  K L A P H E K  

 Rookvrije accommodatie 

 Aankomst vanaf 15.00 uur 

 Vertrek voor 11.00 uur 

 Betaling vooraf of bij aankomst 

 

 

 

 

B&B ligt op korte afstand van het: 

 Veluwemeer ( watersport)  

 Fiets/wandel routes 

 Bos/wild excursies  

 Havenstadje Elburg, Nunspeet 

 

 Gegarandeerd  alleen gebruik  van 

de B&B! U heeft 100% privacy!!!!!! 



Bed & Breakfast Hoeve Klaphek. 

 

 

B&B Hoeve klaphek is een rookvrije kleinschalig B&B 

op het erf van Hoeve Klaphek. Hoeve Klaphek is als 

landgoed gerangschikt onder de natuurschoonwet en 

bestaat uit een monumentale woonboerderij waar de 

hoofdbewoners wonen en twee vrijstaande woningen. 

Hoeve klaphek ligt op ca. 16 ha grond. Daarop wor-

den oudhollandse dieren  gehouden. Naast wandel 

paden een grote vijver en een natuur gebied is veel 

aandacht besteed aan de landschapsinrichting.  Bij 

één van de woningen gebouwd in 2013 is op de bo-

venetage een B&B gecreëerd. Het is een geheel zelf-

standige boven etage met eigen ingang gelegen aan 

de Mezenbergerweg 18 D te Doornspijk. Op de be-

gaande grond heeft de B&B een eigen terras. Of u nu 

met de auto, fiets of wandelend deze landelijke om-

geving wil verkennen het is allemaal mogelijk. Kortom 

Hoeveklaphek is een ideale B&B in een prachtige lan-

delijke omgeving sfeervol ingericht met alle faciliteiten 

die u nodig heeft voor een korte of lange vakantie.  

 

 

 

 

B&B is een accommodatie die beschikbaar is voor: 

 1 tot maximaal 4 personen.  

 Huisdieren niet toegestaan.  

 

De B&B beschikt over de volgende faciliteiten: 

 Eigen voordeur, hal en vaste trap naar 

1e etage 

 Halletje 

 Woonkamer met frans balkon, zit- en eethoek, tv. 

Keukenblok zonder kooktoestel (u kunt niet bakken en 

braden)  magnetron, oven, koffiezetapparaat, water-

koker, eierkoker, vaatwasser, koelkast en Wi-Fi.  

 2 slaapkamers met daarin een  

lits-jumeaux 

 Luxe badkamer voorzien van 

douche en wastafel meubel 

 Separaat toilet 

 Eigen terras op de begaande grond, tuintafel en 

stoelen zijn aanwezig.  

 Auto kunt u parkeren bij de B&B  

 

 

Prijs per nacht incl. toeristenbelasting bedlinnen , 

hand en keukendoeken  excl. ontbijt.  

1 persoon  €    50,00 

2 personen €    75,00 

3 personen €   100,00 

4 personen €   125,00 

Kinderen tot 3 jaar gratis, ledikantje en kinderstoel aanwezig ( voor-

af aangeven) 

 

i.v.m. met de corona serveren wij geen ontbijt bij u overnachting.  

Koffie en thee is aanwezig zo ook eieren van onze eigen kippen.  

 

 

 

 

 

 

Wij verhuren zo contactloos mogelijk en maken schoon volgens de 

richtlijnen van het RIVM.  

 

 

 

 

Uitzicht van uit de woonkamer 

      

  100% 

privacy 

Gegarandeerd alleen  

gebruik van de B&B ! 


