-PERSBERICHT-

B&B De Lochterhof wint prijs in verkiezing Beste Bed & Breakfast
Berg en Terblijt, 8 juni 2016 - Bed en Breakfast De Lochterhof in Berg en Terblijt is op woensdag 8
juni uitgeroepen tot beste bed & breakfast in de 3-tulpenklasse van de Nederlandse Bed &
Breakfast Classificatie. De accommodatie, een landgoed in het Zuid-Limburgse Geuldal, scoorde
afgelopen jaar het hoogste aantal punten en behaalde de beste reviews op Bedandbreakfast.nl.
Dat heeft Stichting Bed & Breakfast Nederland bekendgemaakt.
De kwaliteitsklasse van 3 tulpen staat voor B&B’s met faciliteiten, comfort en service van
bovengemiddeld niveau volgens de normen van het classificatiesysteem. Bij het vaststellen van de
winnaars in de categorie van 3 tulpen kijkt Stichting Bed & Breakfast Nederland naar de puntentelling
in het classificatiesysteem en de cijfers die gasten geven in hun reviews op Bedandbreakfast.nl.
Franse sfeer
De Lochterhof in Berg en Terblijt is een landgoed in het Zuid-Limburgse Geuldal. Gasten verblijven er
in een royaal appartement met een eigen woonkamer. Opvallend zijn de prachtige tuinen die het
pand omringen en zorgen voor een Franse sfeer. “Een eigen plek in een prachtig gerenoveerd
bijgebouw, aangekleed vol smaak en leuke details. Ook het ontbijt mag er zijn, dagelijks variërend,
verse producten en vol zorg samengesteld”, aldus enthousiaste gasten in hun review op
Bedandbreakfast.nl. De Lochterhof krijgt gemiddeld een 9,2 in de reviews.
Toewijding
“Bed & breakfasts worden steeds populairder en dat is te danken aan de toewijding van B&Beigenaren als Johan en Annelies Penders. Met hun B&B de Lochterhof vormen zij de absolute top van
de 3-tulpencategorie. Gasten ervaren een bijzondere gastvrijheid, wat blijkt uit de enthousiaste
reviews op Bedandbreakfast.nl. Overal in Nederland leggen bed & breakfasts de lat steeds hoger
voor hun faciliteiten, inrichting en service. Accommodaties als de Lochterhof weten de
verwachtingen van gasten keer op keer te overtreffen. Gasten zijn niet alleen verrast door de hoge
kwaliteit, maar zijn voor altijd fan!”, zegt Hanny Arens, voorzitter van Stichting Bed & Breakfast
Nederland.
Overige winnaars
Ook in de andere tulpencategorieën zijn de beste B&B’s van Nederland bekendgemaakt. Dit zijn alle
bekroonde accommodaties:
5 tulpen
Eerste prijs: Het Hof van Laren in Laren (Noord-Holland)
Tweede prijs: Comfortabel Rustpunt in Heerlen (Limburg)
Derde prijs: De Korhoen in Nijverdal (Overijssel)
4 tulpen
Eerste prijs: Rietveld Cottage in Hazerswoude-Dorp (Zuid-Holland)
Tweede prijs: B&B Van Elewout in Bergen op Zoom (Noord-Brabant)
Derde prijs: EcoLinde in Vorden (Gelderland)
3 tulpen
Eerste prijs: De Lochterhof in Berg en Terblijt (Limburg)
Tweede prijs: B&B in Agnetenhoeve Overasselt (Gelderland)
Derde prijs: Joarum in Kubaard (Friesland)

2 tulpen
Eerste prijs: Hotel California in Wichmond (Gelderland)
Tweede prijs: Flora’s op Boerskotten in De Lutte (Overijssel)
Derde prijs: Op de vlakte in Bollingawier (Friesland)
1 tulp
Eerste prijs: Huize Sonja in Hollum (Friesland)
Tweede prijs: B&B Passage in Driebergen (Utrecht)
Derde prijs: De Vlinder in Nijmegen (Gelderland)
Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie
De Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie maakt de kwaliteitsverschillen tussen B&B’s inzichtelijk
door middel van roze tulpsymbolen. Deelnemende accommodaties kunnen één tot vijf tulpen
verdienen. Elke B&B wordt bezocht door een mystery guest en beoordeeld aan de hand van een
objectieve normenlijst. Ruim 520 bed & breakfasts in Nederland zijn bij het classificatiesysteem
aangesloten. Onder de B&B’s in de diverse tulpencategorieën worden ieder jaar de beste
accommodaties uitgeroepen door Stichting Bed & Breakfast Nederland. Meer informatie, zie
www.bedandbreakfastclassificatie.nl.

