
www.ecolodge-nichet.be
e-mail: olivier@ngi-srl.com

Fontaine aux Suzias 40 
5570 Beauraing

Telewerken op een groene, rustige plek in volle natuur
in Ecolodge Le Grand Nichet (minimum 2 nachten, niet in het WE).
> Ontdek onze site

De infrastructuur en gratis beschikbare technische uitrusting (zie 
punt 3) maken het perfect mogelijk om geheel naar eigen voorkeur 
zowel buiten als binnen te werken. 
Wat u zelf meebrengt: uw laptop, werklust en, zo nodig, uw digitale 
bestanden. 

Valt het weer enigszins tegen, dan werkt u lekker knus en warm in 
de woonkamer bij het knetterende haardvuur.

• Onbeperkte wifi-verbinding
• 25” Computerscherm
• Box & HDMI-kabel om je laptop op de display aan te sluiten
• Multi-USB-box
• Inkjet printer
• Printpapier
• Twee ergonomische stoelen
• Verlengsnoeren en multistekkers

• Er wordt geen waarborg gevraagd.
• Annuleringskosten van 50% van het bedrag van het verblijf bij 
annulering minder dan 72 uur voor de dag van aankomst.
• Factuur indien gewenst, uitgegeven via mijn beheermaatschap-
pij Nextgen Investments SRL (BTW BE0 745.730.553)

• Via overschrijving
• In contanten
• SumUp Betaalterminal
• PayPal

De Ecolodge is ideaal gelegen tussen Givet (Frankrijk) 
en Beauraing. 
Adres: Fontaine aux Suzias 40, 5570 Beauraing 

ECOLODGE GRAND NICHET
Ter attentie van de heer Olivier Vander Elst
E-mail : olivier@ngi-srl.com
GSM : +32 (0)477.822.379 

Download de > welkomstgids voor een volledige beschrijving van 
de uitrusting voorhanden in de Ecolodge en voor handige adressen 
van de beste handelaars in de regio (binnen een straal van  
maximaal 7 km).

ZEN-WORKING @ Ecolodge Le Grand Nichet

Ik kijk ernaar uit u te verwelkomen @ Ecolodge le Grand Nichet !!!

GRATIS beschikbare technische uitrusting

VERBLIJFSREGELS

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

LIGGING & ADRES

CONTACTGEGEVENS & INFO

• Minimaal twee nachten
• Alleen op weekdagen
• Gratis brandhout (open haard & buiten BBQ-Brasero)
• Gratis parkeren
• Prijs van het verblijf: “launch”-promotie -> 150 EUR per nacht
• Promotieduur: 1 oktober 2022 tot 1 maart 2023
• Geen extra kosten na verblijf

VERBLIJFSVOORWAARDEN

https://g.page/Ecolodge_Nichet?we

https://www.instagram.com/ecolodge_nichet/

https://www.ecolodge-nichet.be/galerie-photos
https://g.page/Ecolodge_Nichet?we
https://www.instagram.com/ecolodge_nichet/

