Informatie voor gasten

Welkom
Bij The Land of Now ben je te gast
in een levend huis
The Land of Now is een groeiplek voor ideeën, een stilteplek voor
rustvinders, een inspirerende plek voor ontmoeting en verdieping,
en bovenal een plek die leeft.
Ons bevlogen team staat voor je klaar
om je een onvergetelijk verblijf te bieden.

Jouw verblijf
Ruimte voor essentie
Deze plek biedt je de ruimte. Ruimte voor essentie. En vooral: ruimte voor jou.
Vanwege Covid-19 hebben we onze locatie en de dagelijkse gang van dingen
dusdanig aangepast dat we jou ook in deze tijd een zorgeloos verblijf kunnen bieden.
Ondanks dat we fysiek iets meer afstand dienen te bewaren, raken we je graag
volop met onze aandacht.
Graag vragen we

jouw aandacht voor een

geef elkaar

ruimte

Desinfecteer je handen
bij aankomst van buiten
het terrein.
Er hangt een dispenser.

1,5 meter ruimte
tussen personen.

ruimte voor essentie

aantal punten die belangrijk zijn als je hier verblijft.

Hoe ziet jouw verblijf eruit?
Jouw kamer
Comfortabel en duurzaam overnachten
Tijdens jouw verblijf heb je de beschikking over een eigen kamer met douche en toilet.
De kamers zijn ingericht met luxe boxsprings en bieden je een comfortabele nachtrust.
Al onze boxsprings, matrassen, dekbedden en kussens voldoen volledig aan de Green
Key standaard en zijn geheel milieuvriendelijk, CO2 neutraal en gifvrij geproduceerd.
Natuurlijk is je bed opgemaakt en liggen er handdoeken voor je klaar.

COVID-19 maatregelen
• Iedere gast heeft een eigen kamer. Kamers worden niet gedeeld,
tenzij het 2 personen uit een gemeenschappelijk huishouden betreft.
• Handen wassen kan zowel op de eigen kamer, als in de sanitaire

Duurzame catering
Biologische en duurzame catering
Onze bevlogen koks en team zorgen met veel passie voor een passende catering voor
de dag. We werken met verse en biologische kwaliteitsproducten. Duurzaamheid en
groentes spelen de hoofdrol in een verfijnd smakenpalet, waar we je inspireren met
verrassende gerechten.
Verrassend voor jou. Tof voor de wereld.

COVID-19 maatregelen
• Maaltijden worden opgemaakt geserveerd, of voor je opgeschept
door ons team vanaf een buffet achter plexiglas dividers.
We dragen hygiënische handschoenen en we bieden de maaltijd
aan het eind van de balie aan je aan.
• Voel je vrij om meerdere keren op te laten scheppen, of aan te geven wat je
graag wilt. Wegens Corona kunnen we je nu geen self-service buffet aanbieden.
We helpen je graag.

voor de pionier in ieder individu

voorziening op de begane grond.

Onze retreat hygienics
De locatie
Aanpassingen wegens Covid-19
Om iedereen voldoende ruimte te kunnen bieden binnen de richtlijnen van het RIVM
hebben we een aantal dingen aangepast. Het spreekt eigenlijk allemaal voor zich als
je hier bent. Maar we communiceren het graag met je, zodat je met een gerust hart
van huis vertrekt voor een hartverwarmend verblijf op The Land of Now.

COVID-19 maatregelen
• Binnen het pand is alles dusdanig ingericht en aangepast zodat
de 1.5 meter ruimte gewaarborgd kan worden.

ROUTING

• In het restaurant zijn de tafels zo geplaatst dat iedereen op 1.5. meter
ruimte van elkaar kan zitten. De tafels zelf zijn ontworpen zodat je toch
met zijn tweeën gezellig kunt dineren, zonder dat je je zorgen hoeft te
maken over de juiste afstand.
• Tijdens deze Covid-19 periode hebben we een deel van onze salon
ook in gebruik als restaurant. Hierdoor kunnen we iedereen genoeg
ruimte geven.
• Contactpunten (lichtknoppen, deurknoppen etc.) worden tijdens
een verblijf regelmatig gereinigd.

ETEN & DRINKEN

DESINFECTIE

• Fijn om te weten: in de grote zaal wordt lucht continue afgezogen
en wordt er 100% verse lucht toegevoerd.
• Ons team is volledig op de hoogte over de geldende maatregelen
en de extra instructies voor hygiëne in deze Covid-19 periode.

En vooral zijn we er voor je. Vol aandacht.
AANDACHT

Wellness
Aanpassingen wegens Covid-19

Is er een masseur aanwezig tijdens jouw programma?
Natuurlijk volgen we alle RIVM richtlijnen en hygiëne voorschriften.
En zorgen we ervoor dat jij voluit en zorgeloos kunt genieten.

de grootsheid van aandacht

RUIMTE

Gezondheidscheck
Wil je de volgende vragen even checken alvorens af te reizen naar The Land of Now?
Jouw medewerking helpt om de risico’s van verspreiding van Covid-19 zo laag mogelijk
te houden, en om iedereen een zo veilig mogelijk verblijf te kunnen garanderen.

Dank voor jouw bijdrage.
Indien één van de vragen met ja beantwoord wordt, blijf dan thuis. Bedankt!

Had je één of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?
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benauwdheidsklachten

38 graden

Heb je op dit moment een
huisgenoot met koorts en/of
benauwdheidsklachten?
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nee

ja
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ja
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Heb je het nieuwe corona virus
gehad en is dit de afgelopen
7 dagen vastgesteld (in een lab)?

met het nieuwe corona virus en

14 dagen

heb je in de afgelopen 14 dagen
contact met hem/haar gehad
terwijl hij/zij nog klachten had?

Ben je in quarantaine omdat je
direct contact hebt gehad met
iemand waarbij het nieuwe
corona virus is vastgesteld?

ruimte voor essentie

Heb je een huisgenoot/gezinslid

Welkom bij The Land of Now

Wij zijn optimisten,
filosofen en
kunstenaars.

Een levende plek
die ruimte biedt
voor essentie.

Dromers,
bruggenbouwers
en doeners.

Een plek voor
de pionier in
ieder individu.

The Land of Now zet zich in om mensen in
staat te stellen vanuit eigen kracht de kwaliteit
van hun leven en relaties te verbeteren en
maatschappelijke verandering te realiseren.

Een plek die persoonlijke en exclusieve kleinschaligheid met de grootsheid van ruimte
combineert.
Een plek die inspireert, verwondert en aanzet
tot het scheppen van nieuwe werkelijkheden.

We inspireren tot positieve ontwikkelingen
voor een duurzame en geweldloze wereld
en bieden ruimte voor essentie.
Warme groet en tot ziens,
Juliette Reniers & Frank Eijkelkamp

We bieden je een uitnodigende plek die openstaat voor de essentie van ieder individu en
hopen je binnenkort welkom te heten als gast
bij ons thuis: op The Land of Now.
Je bent welkom.

www.thelandofnow.com

