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BESTE B&B VAN NEDERLAND

WINNAAR KOMT UIT HET BRABANTSE BUDEL

Beste B&B van 
Nederland 2018: 

La Marquise
De Beste B&B’s van Nederland 2018 zijn bekend. De eretitel gaat dit jaar naar ‘La 
Marquise’, een 5-Tulpen B&B in het Brabantse Budel. Naar de maatstaven van het 
B&B-classificatiesysteem van Stichting Bed & Breakfast Nederland biedt deze 
accommodatie het allerhoogste kwaliteitsniveau en mag B&B La Marquise zich een 
jaar lang de Beste Bed & Breakfast van Nederland noemen!

TEKST HANNY ARENS - VOORZITTER STICHTING BED & BREAKFAST NEDERLAND
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B&B La Marquise
B&B La Marquise behaalde het afgelo-
pen jaar de hoogste score in de 5-Tul-
pen categorie van de Nederlandse Bed 
& Breakfast Classificatie. Dankzij een 
compleet aanbod van luxe faciliteiten 
en positieve reviews van gasten heeft 
het Brabantse La Marquise deze ere-
titel binnengesleept. Met vijf design 
suites, een stijlvolle loungeruimte, een 
unieke zwemvijver met privé strand, 
heerlijk ontbijt met streekproducten 
en veel positieve gastenreviews is La 
Marquise de terechte winnaar.

Winnaars andere categorieën
In de 4-Tulpen categorie is ‘Bacán Bed 
& Breakfast’ verkozen tot Beste B&B 
van Nederland 2018. De B&B is gele-
gen in het historische hofkwartier van 
Den Haag en is de perfecte uitvalsbasis 
voor een verblijf in de hofstad. 

In de categorie 3-Tulpen is ‘Den Soeten 
Inval’ uit Delden verkozen tot Beste 
B&B van Nederland 2018. Dit mo-
numentale pand beschikt over drie 
sfeervol ingerichte gastenkamers met 
een eigen luxe badkamer en toilet. De 
bijzondere gastvrijheid wordt door 

veel gasten enorm gewaardeerd en 
maakt deze B&B tot de terechte win-
naar in deze categorie.

De Beste B&B van 2018 in de 2-Tulpen 
categorie is ‘Hotel California’, gelegen 
aan de rand van Wichmond. Met veel 
wandel- en fietsroutes in de omgeving 
scoort Hotel California heel goed bij 
actieve reizigers, die gesteld zijn op 
hun privacy.

De winnaar van de 1-Tulp categorie is 
B&B Passage’ in Driebergen. Deze Bed 
& Breakfast beschikt over twee kamers 
die beide voorzien zijn van een eigen 
badkamer. In de benedenkamer is 
zelfs een whirl-
pool en separate 
luxe douche aan-
wezig.

Win jij de Beste 
B&B verkiezing 
van Nederland 
2019?
Stichting Bed & 
Breakfast Ne-
derland organi-
seert jaarlijks de 

verkiezing van Beste B&B van Neder-
land. De kwaliteitsverschillen tussen 
B&B’s worden inzichtelijk gemaakt 
door middel van Tulpen (1 t/m 5). Een 
mystery guest beoordeelt geclassifi-
ceerde accommodaties aan de hand 
van objectieve normen. 

Zorg er dus voor dat jouw B&B wordt 
geclassificeerd. Als geclassificeerde 
B&B ben je duidelijk herkenbaar, 
straal je kwaliteit en vertrouwen uit, 
krijg je aandacht via communicatieka-
nalen van Bedandbreakfast.nl én maak 
je, net zoals bovenstaande winnaars, 
kans op de eretitel ‘Beste B&B van 
Nederland’.|
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