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     Het voelt

beter 
 It feels better





Honderd procent puur en eerlijk! Dat is het linnengoed 
dat u in deze hotelkamer aantreft. Het draagt bij aan een 
groenere leefomgeving, een gezonde samenleving en 
een betere toekomst. Al ons linnengoed voorzien van de 
internationale labels GOTS en Max Havelaar wordt 100% 
biologisch en Fairtrade geproduceerd. 

One hundred percent pure and honest! This describes 
the linen you can see all around you. It contributes to a 
greener environment, a healthier society and a better 
future. Our linen with international GOTS en Max Havelaar 
labels is produced 100% organic and Fairtrade.
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Biologisch, Fairtrade linnen; dat voelt beter! Voor de kleine 
katoenboeren, die de biologische grondstof leveren zonder 
gifstoffen en meeprofiteren van een eerlijke prijs. Voor u, 
omdat u op een eenvoudige manier bijdraagt aan ons milieu 
en onze samenleving. En natuurlijk ook voor ons, omdat 
wij u kunnen omgeven met een puur en eerlijk product van 
topkwaliteit.

Organic, Fair trade linen; it feels better. For the small-scale 
cotton farmers who supply the raw materials and benefit 
from the fair price they receive. For you, as it enables you to 
make a simple contribution to society and the environment. 
And naturally for us, as we can surround you with a pure and 
honest top quality product.
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Goed doen voelt goed. Zeker met het comfortabele linnen van 
de allerbeste kwaliteit dat wij u aanbieden, net zo zacht en 
comfortabel als ‘traditioneel’ linnen. Een teken dat wij u willen 
omgeven met het hoogst haalbare.

Wij wensen u een prettig verblijf.

Do good, feel good. Certainly with comfortable linen we offer 
you, of the highest quality. And just as soft and comfortable as 
‘traditional’ linen. A sign that we want to surround you with the 
highest standard possible.

We hope you enjoy your stay.
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Postbus 288, 
5300 AG Zaltbommel,
The Netherlands.
T +31 (0)418 54 18 00
E welkom@blycolin.com
www.blycolin.com


