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Instructies voor toegangssysteem / Zonder ontvangst
Beste gasten,

ons huis heeft geen receptie zodat u vanaf 15:00 uur flexibel bij ons kunt inchecken. U ontvangt een dag voor aankomst een 
6-cijferige toegangscode per e-mail. Hiermee krijgt u als volgt toegang tot ons huis.

Ingang
Stap 1:

Stap 1:

Stap 1:

Stap 2:

Stap 2:

Stap 2:

Voer de 6-cijferige sleutelcode in en druk op # voor bevestiging. 
Druk de toetsen stevig in.

Voer de 6-cijferige sleutelcode in en druk op # voor bevestiging.

Voer de 6-cijferige sleutelcode in en druk op # voor bevestiging.

Het slot gaat open en je kunt de deur 
openen met de deurkruk.

Het slot gaat open en je kunt de kruk 
gebruiken om de deur te openen.

Het slot gaat open en je kunt de kruk 
gebruiken om de deur te openen.

Kamers

Kelder
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Huishouden:
De kamers worden dagelijks schoongemaakt van 11:00 tot 15:00 uur.
Als je nieuwe handdoeken wilt, leg ze dan gewoon op de grond. Wil je de handdoeken weer gebruiken, hang 
ze dan aan de haak of aan de radiator. 
 
In het vakantieappartement wordt niet dagelijks schoongemaakt, maar pas na het verhuizen. 
Indien u een langer verblijf bij ons heeft geboekt, kan desgewenst op aanvraag een tussentijdse schoonmaak 
worden aangevraagd. De handdoeken worden elke derde dag verschoond.
Als u tijdens deze periode niet gestoord wilt worden, vindt u op uw deurknop een bordje met de tekst „Niet 
storen“. Hang dit eenvoudig aan uw deurknop zodat we het weten.

WLAN:
In ons huis heb je gratis Wi-Fi.
In uw kamer is er een klein display met de belangrijkste informatie voor u. Daar vindt u het wachtwoord 
om in te loggen op de WLAN „Altes Amtshaus“.

Nachtrust:
In de periode van 23:00 tot 06:00 uur geldt de nachtrust in ons huis. Wij vragen u vriendelijk om deze te 
observeren.

Fietsenstalling:
Als u uw eigen fietsen hebt meegenomen op vakantie, staat onze kelder tot uw beschikking. Op de trap 
naar beneden naar de kelder vindt u een helling om uw fietsen gemakkelijk en snel in en uit de kelder te 
krijgen. 

Daar kunt u ook uw e-bikes gratis opladen. Verdere informatie en foto‘s van de fietsenkelder en de twee 
„oprijplaten“ of geleiderails zijn te vinden op onze website op: Fietsen

De hellingen zijn bedekt met een „anti-slip tape“, zodat u uw e-bikes de helling op kunt duwen met de 
„schuiffunctie“.

Ons servicenummer:
Op ons telefoonnummer 0 28 64/80 49 400 wij zijn bereikbaar van 08:00 tot 22:00 uur.

Check-in: vanaf 15 uur

Check-out:
Inchecken is mogelijk vanaf 15:00 uur.

De kamers en het appartement moeten op de dag van vertrek om 11:00 uur worden verlaten.

Wetenswaardigheden


