
Belvilla beoordelingen Dienten 2019-2020 
Totaalscore Gemiddelde gastervaring 8,5/10 – Goed - 3 gastervaringen 

Score 9,1 Fantastisch 

Boekingsperiode 30-08-2020 t/m 06-09-2020 

Beschrijving Een mooi, modern en gezellig appartement dat veel ruimte biedt. Tevens beschikt het 
appartement over een balkon boven de rustige hoofdstraat met uitzicht op het 
stadscentrum en het bos. We hebben hier een korte wandelvakantie doorgebracht. 
Zeer goede ligging, wandelbushalte voor het huis, bergbanen op loopafstand, winkels 
naast de deur, bakker in de directe omgeving. We kunnen het appartement van harte 
aanbevelen! 

Score 6,6 Voldoende 

Boekingsperiode 15-02-2020 t/m 22-02-2020 

Beschrijving Bij aankomst moesten we de vloer en het oppervlak reinigen en het haar verwijderen, 
omdat het niet goed was schoongemaakt. Ook de ingang en de hoofdtrap bleven het 
hele verblijf schoon. Een groot probleem was dat we onze handschoenen nergens 
konden laten drogen. We moesten ze twee dagen op de badkamervloer drogen, dus 
moesten we meer paren hebben. De kussens waren in slechte staat en niet 
comfortabel. 

 Antwoord eigenaar: Beste Mevr. Bartek, Bedankt voor het inzenden van uw 
gastervaring. Wij hebben telefonisch contact gehad met u om te horen wat wij kunnen 
verbeteren. U vertelde dat bij arriveren in het appartement (drie kwartier eerder dan 
de mogelijke aankomsttijd van 16.00 uur) was de schoonmaak nog niet afgerond.. De 
schoonmaker heeft daardoor de vloer niet meer gedweild, waardoor deze onvoldoende 
goed schoon was. Wij hebben dit met de schoonmaker besproken. U gaf aan dat de 
badkamers allemaal wel goed schoon waren. Het appartement wordt met 
vloerverwarming verwarmd, dus er is inderdaad geen andere mogelijkheid om 
handschoenen te drogen dan door ze op de vloer te leggen. Wij zullen hiervoor nu een 
extra elektrisch verwarmingselement aanschaffen. Telefonisch heeft u benoemd dat 
het appartement mooi ingericht is en op een prima locatie ligt en dat u het al voor een 
volgende keer opnieuw heeft geboekt. Wij vinden het belangrijk om ook deze positieve 
kanten bij de recensie te benoemen. 

Score 9,7 Fantastisch 

Boekingsperiode 17-01-2019 t/m 20-01-2019 

Beschrijving Wir waren rundum zufrieden 

Booking.com beoordelingen Dienten  2019-2020 
Totaalscore te weinig beoordelingen - 2 gastervaringen 

Score 8,8 

Gast Nederland - 7 nachten ·  december 2018 - Soloreiziger 

Beoordelingdatum 1 januari 2019 

Beoordeling Appartement zeer comfortabel. 

Pluspunten Appartement was keurig netjes. 

Minpunten De skikelder te klein en de parkeerkelder is de toegang te laag voor een auto met 
skibox. De parkeerplaats op straatniveau voor top 1 is in de hoek moeilijk in parkeren 
als er naast ook een auto geparkeerd staat. 

Score 7,5 

Gast Oostenrijk - 7 nachten ·  februari 2019 - Gezin 

Beoordelingdatum 2 februari 2019 

Beoordeling Goed 

Pluspunten Neues Apartment, gute Raumaufteilung, gute Lage in Dienten; Heizung war zwar am 
ersten Tag nicht eingeschaltet, aber mit telefonischer Hilfe von Bart (Notfallnummer) 
war das Problem relativ rasch gelöst; 

Minpunten Schistall und Schischutrockenraum in einem Raum, sehr nass und kalt, keine 
Heizkörper im Apartment um Schisachen zu trocknen 



 

Airbnb beoordelingen Dienten  2019-2020 
Totaalscore te weinig beoordelingen - 2 gastervaringen 

Gast Denemarken 

Beoordelingdatum januari 2020 

Beoordeling Heerlijk groot appartement met super faciliteiten en ligging. 
Vertaald uit het Deens 

Gast Remi 

Beoordelingdatum Augustus 2019 

Beoordeling Echt een mooie flat met alle apparatuur die je nodig hebt! De ligging is erg goed in 
Dieten wat een heel mooi dorp is! 

Vrbo (Homeaway) beoordelingen Dienten  2019-2020 
Totaalscore 4,3/5 – 3 gastervaringen 

Score 4/5 

Gast  feb. 2020 

Beoordelingdatum 9 mrt. 2020 

Beoordeling Bis auf Kleinigkeiten, die ich vor Ort geklärt habe, war alles in Ordnung! Die Wohnung 
kann ich weiterempfehlen! 

Score 4/5 

Gast feb. 2020 

Beoordelingdatum 14 feb. 2020 

Beoordeling Zelfde beoordeling als bij Belvilla. 

Score 4.3/5 - Sehr schönes Appartement in toller Lage 

Gast  feb. 2020 

Beoordelingdatum 12 feb. 2020 

Beoordeling Die Wohnung war sehr sauber, die Küche ist sehr gut ausgestattet, großer Esstisch 
und gemütliche Sitzecke. Garage und Skiraum sind sehr praktisch. Die Lage der 
Wohnung ist wirklich gut: Supermarkt und Bäcker sind in unmittelbarer Nähe, Skilifte 
zu Fuß gut erreichbar bzw Skibus-Haltestelle direkt vor dem Haus. Es ist toll, dass 
jedes Zimmer ein eigenes Bad hat.  
Es hat uns an nichts gefehlt und wir haben den Aufenthalt sehr genossen! 

Gast feb. 2020 

Beoordelingdatum 14 feb. 2020 

 


