In- en uitchecktijden
- Inchecken gasten vanaf 15:00 uur (tussen 1200 en 1400 uur is de
receptie gesloten en om 1800 uur sluit receptie voor de avond. We gaan
er vanuit dat de cursusorganisator na 18.00 uur de opvang van eigen
cursisten overneemt, of wij wijzen u via een plattegrond naar uw locatie.
De meeste docenten verzamelen hun eigen groep of komen samen aan.
Hier zijn wij heel blij mee!
- Uitchecken gasten: uiterlijk om 10:00 uur uit de kamer zijn ivm de
schoonmaak. Gasten kunnen bagage neerzetten in het halletje van het
Bopperom of klaarzetten voor Zeelen/Knop/Haantjes buiten bij de
receptie.
- Groepsruimtes: *inchecktijd zaal vanaf 1400 uur (voor de docent om
eea klaar te zetten) *uitchecktijd zaal: uiterlijk 12 uur de zaal uit zijn ivm
schoonmaak. NB: dit zijn standaardtijden. In overleg kunnen we kijken of
een langer verblijf in de zaal mogelijk is, of een afsluiting wellicht
mogelijk in een van de andere zalen mogelijk is.
Ontbijt en diner
- Iedereen kan ontbijten tussen 08:30 en 09:30 uur. Mocht er een kleine
groep in huis zijn, dan gaan we in gesprek over een vaste tijd.
Dit komt soms voor in het laagseizoen.
- Het diner wordt standaard om 18:00 uur geserveerd. Uitzondering zijn
scholen: graag voor 17:45 uur het eten ophalen.
Openluchttheater de Rondte Het theater wordt door het jaar heen
verhuurd als locatie voor voorstellingen of als trouwlocatie. Als de
Rondte niet in gebruik is, mogen onze gasten en groepen gratis gebruik
maken van het theater. Garanties op het gebruik kunnen wij echter niet
geven omdat klanten die de Rondte afhuren uiteraard voor gaan. In
overleg is echter veel mogelijk!
Overige afspraken:
Bij het avondeten hebben wij water op de tafels staan en staan er
drankjes op het buffet. Als gasten iets willen drinken bij het eten, ligt er
een lijst die men zelf kan invullen, net als bij barretjes in de de
verschillende gebouwen. Iedereen rekent bij vertrek zijn eigen
consumpties af.

