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Diakonessen-arrangement 
Hotel Restaurant Oud London 

 
Voor patiënten van het Diakonessenhuis en hun begeleider(s) 

 
Als patiënt en/of begeleider kan het prettig zijn om de dag voor een behandeling al in Zeist te arriveren, bijvoorbeeld 
in verband met mogelijke drukte op de weg of gewoon om zich in alle rust voor te bereiden. Ook kan het zijn dat men 
na de operatie nog één of meerdere nachten in Zeist wil verblijven om verder op krachten te komen of in verband met 
nacontroles.  
Daarom hebben het Diakonessenhuis en Hotel Restaurant Oud London een aantrekkelijk arrangement samengesteld. 
Hieronder vindt u daarover alle informatie. 
 
Hotel Restaurant Oud London 
Hotel Restaurant Oud London is centraal gelegen aan de rand van Zeist op de Utrechtse Heuvelrug. Het 
Diakonessenhuis bevindt zich op ruim 2 km afstand van het hotel. Oud London is een 4-sterrenhotel en beschikt over 
91 kamers die zijn voorzien van alles wat u nodig heeft tijdens uw verblijf. In Brasserie Restaurant ’t VoorHuys kunt u 
genieten van een kopje koffie of thee, lunch of diner. U maakt overal in het hotel gratis gebruik van wifi. 
 
Parkeren 
Het hotel beschikt over een zeer ruime gratis parkeerplaats. 
 
Wellness faciliteiten 
Hotelgasten kunnen kosteloos gebruik maken van onze wellness faciliteiten zoals het zwembad, de sauna, 
stoomcabine en de fitness- en relaxruimte. De openingstijden wisselen en zijn bij de receptie bekend. Met name 
gedurende vakanties zijn de openingstijden beperkt. 
 
Partners/begeleiders 
Het verblijf bij Oud London willen we uiteraard niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de partner/begeleider 
aangenaam maken. De voordelen van het “Diakonessen-arrangement”: 

• De partner/begeleider kan zonder lange reistijd op bezoek komen. 

• Tijdens de uren dat de patiënt in het ziekenhuis verblijft, kan de partner/begeleider in het hotel verblijven en 
daar gebruik maken van de faciliteiten. 
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Arrangement 
Hotel Restaurant Oud London verleent aan patiënten en hun begeleider(s) 20% korting op de “Best Available Rate”. 
Met de kortingscode zorg@23 kunt u via www.oudlondon.nl een reservering maken. Vul de voucher code onder het 
kopje “promotie code”. U kunt dan een overnachting boeken in een 1- of 2 persoons kamer naar keuze. Daarbij kunt u 
gebruik maken van:  

• Gratis parkeergelegenheid en wifi 

• Wellness faciliteiten 

• Gratis annulering tot 24 uur van tevoren. 
N.B. De prijs is exclusief lokale heffing € 2,45 p.p.p.n. (prijspeil 2023) 
 
Tegen extra kosten kunt u de volgende zaken bijboeken: 

• Uitgebreid ontbijtbuffet € 17,50 persoon 

• Deluxe kamer   € 10,00 per kamer per nacht (toeslag) 

• Late check-out (13.30 uur) € 15,00 per kamer 

• Fiets    € 15,00 per dag 

• E-bike (elektrische fiets) € 25,00 per dag 
 
Op onze website www.oudlondon.nl vindt u o.a. ook onze menukaarten. 
 
Reserveren en contact  
Een hotelkamer reserveren kan via www.oudlondon.nl met de 20% kortingscode zorg@23. Wilt u meer informatie? 
Neem contact op met onze receptie en vermeld dat u gebruik wilt maken van het Diakonessen-arrangement. 
 
Hotel Restaurant Oud London  
Woudenbergseweg 52    
3707 HX Zeist   
Tel: 0343-491245 
Email: info@oudlondon.nl 
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