
Logeren in De Dormig

Voor familieleden bewoners van
Verpleeghuis De Dormig,  
De Nieuwe Dormig en klanten van
Meander



Onze ruime logeerkamer ligt in
appartementencomplex De Nieuwe
Dormig, dat in een directe verbinding
staat met Verpleeghuis De Dormig.
Hier verblijft u in een rustig en
geriefelijke omgeving, met veel
voorzieningen dichtbij.
De logeerkamer is bedoeld voor
familieleden van bewoners van
Verpleeghuis De Dormig,
familieleden van bewoners van
De Nieuwe Dormig en voor klanten
van Meander.
 
Alles in de buurt
Vlakbij De Dormig ligt het overdekte
winkelcentrum Op de Kamp.
De centra van Kerkrade, Heerlen en
Brunssum liggen op maximaal 10
minuten rijden met de auto. Er is een
NS station op loopafstand en de bus
stopt voor de deur van De Dormig.
 
Grand Café De Dormig

Het Grand Café van De Dormig is
vanuit de logeerkamer binnendoor te
bereiken. U kunt hier tegen betaling
ontbijten, lunchen, dineren of iets
drinken. Het Grand Café biedt een
kleine kaart, een dag- en een
maandmenu.
Openingstijden: van 8.30 - 20.30 uur.
 
 

De logeerkamer in De Dormig is
geschikt voor één of twee persoons-
gebruik en beschikt over een ruime
badkamer met douche. De kamer is
ook geschikt voor gebruik door
mensen met een rolstoel.
In de kamer mag niet gerookt
worden. Zie voor meer informatie de
map op de kamer met o.a.
telefoonnummers, huisregels en een
evaluatieformulier.
 
Aankomst: vanaf 14.00 uur
Vertrek: uiterlijk 10.00 uur
 
Prijs
€ 35,- per nacht bij
eenpersoonsgebruik
€ 50,- per nacht bij
tweepersoonsgebruik
 
Deze prijzen zijn inclusief
beddengoed, handdoeken etc. en
schoonmaakkosten bij vertrek.
Tijdens het verblijf wordt verwacht
dat de gasten de kamer zelf
opruimen.

Uitsluitend betaling bij de catering of
secretariaat.
 
Annuleren
Gratis tot 5 dagen van
tevoren, daarna € 25,- per nacht.
Binnen 24 uur van tevoren wordt het
volledige bedrag in rekening
gebracht.
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 Meer informatie en reserveren
Via de administratie van
Verpleeghuis De Dormig:
T 045 533 93 49
E dorothyvanbergen@mgzl.nl of
restaurantdormig@mgzl.nl
Vermeld in uw aanvraag uw naam,
adres, e-mail en BSN nummer. Bij
aankomst maken wij een kopie van
uw ID of paspoort.
 

Tijdens uw verblijf kunt u met uw
vragen terecht bij Dorothy van
Bergen of bij medewerkers van de
catering. 
In geval van een calamiteit is 24 uur
per etmaal iemand telefonisch
bereikbaar via T 045 533 93 39.
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MeanderGroep Zuid-Limburg bestaat uit:

• Meander Wonen met Zorg
•  Meander Thuiszorg
• Meander Kraamzorg
• Meander Jeugdgezondheidszorg
• Meander Paramedische Dienst
• Meander Maatschappelijke Dienstverlening
• Meander eXtra
• Meander Homeservice
• Meander Wonen 
• Meander Werk
• Ondersteuning informele zorg
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Verpleeghuis De Dormig/De Nieuwe Dormig

Op de Heugden 100

6371 XN Landgraaf

T 045 533 93 39

E klantenservice

@

mgzl.nl
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