
Bed & Breakfast Huize Doeschot in Westerland (Wieringen) beloond 

met 4 tulpen 
 

 
Westerland 25 november - B&B Huize Doeschot in Westerland is deze week officieel 
ingedeeld in de klasse van vier tulpen. Dit is de één na hoogste kwaliteitsklasse van het 
Nederlandse classificatiesysteem voor bed & breakfasts. B&B Huize Doeschot ontving 
de vier tulpen na een bezoek van een mystery guest van Stichting Bed & Breakfast 
Nederland. 
 
Uit het rapport van de mystery guest:  
“Uw bed & breakfast voldoet aan de basisnormen voor 4 tulpen. 

Behaald aantal punten: 53 

Minimaal aantal punten nodig voor 4 tulpen: 35 

 
 

 
Uw B&B voldoet aan onderstaande specificatie: 

Een bed & breakfast in de categorie met vier tulpen heeft een uitstekende kwaliteit, met veel 

voorzieningen en een zeer goede service. Het interieur van het bed & breakfast is luxe en aan het 

exterieur is veel zorg besteed” 

Opmerkingen/ aanbevelingen mystery guest 

Bed and Breakfast Huize Doeschot is een zeer gemoedelijke bed & breakfast met hele vriendelijke 

gastvrije eigenaren, landelijk gelegen op steenworp afstand van de Afsluitdijk en makkelijk met de 

auto bereikbaar. Er is een eigen parkeerplaats en de kamers zijn zeer ruim en compleet ingericht. Het 

ontbijt is erg royaal en voorzien van verse (eigen) producten. Op verzoek kan er (gratis) gebruik 

gemaakt worden van fietsen, van een computer, er zijn spelletjes aanwezig en zeer veel informatie 

over de omgeving. 

 
De Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie stelt minimum kwaliteitseisen aan 
deelnemende B&B's en geeft inzicht in de kwaliteitsverschillen. Deelnemende B&B’s worden 
gerangschikt in klassen van 1 t/m 5 tulpen. Het classificatiesysteem wordt uitgevoerd door 
Stichting Bed & Breakfast Nederland en de controle gebeurt door middel van mystery guests. 
Alle geclassificeerde B&B’s zijn te vinden op www.bedandbreakfast.nl en 
www.bedandbreakfastclassificatie.nl. 
 
"Een bed & breakfast met vier tulpen heeft een uitstekend kwaliteitsniveau. Het interieur van 
het bed & breakfast is luxe en aan het exterieur is veel zorg besteed. U mag een hoge kwaliteit 
verwachten met veel voorzieningen en een uitstekende service”, aldus Stichting Bed & 
Breakfast Nederland.  
 


