
Self check-in

Welkom in onze herberg

instagram.com/herbergswaen 

facebook.com/herbergswaenaandebrink

Met deze korte instructie kunt u buiten onze reguliere inchecktijden toegang krijgen tot onze herberg en uw
gastenkamer. Wij heten u alvast van harte welkom in onze herberg en hopen dat u een fijne tijd bij ons hebt.

Stap 1 - toegang tot de herberg 
Als u voor de herberg staat vindt u aan de rechterzijde
(aan de oprit) onze gasteningang. Links naast de deur
treft u ons sleutelkastje aan. Met de code B17182 kunt u
het sleutelkastje openen. Letters en cijfers drukt u na
elkaar in en door de knop naar rechts te draaien gaat het
sleutelkastje openen. In het sleutelkastje treft u de
sleutel aan van onze voordeur en kunt u deze openen.

Stap 2 - uw sleutel
Na binnenkomst treft u uw sleutel (bij meerdere sleutels
zit er een tag met uw naam aan de sleutel) van de
gastenkamer aan op het theekastje in de hal. De
vierkante sleutel is van uw gastenkamer. De ronde sleutel
is van onze fietsenstalling (aan het einde van onze oprit).
Hier kunt u uw fietsen stallen.  

Wij vragen u om de sleutel van onze voordeur weer terug
te hangen in het sleutelkastje. Het kastje kunt u sluiten
door de ronde knop naar links te draaien. De voordeur
kunt u sluiten aan de binnenkant met de draaiknop. Wilt u
de fietsenstalling na gebruik ook sluiten? 

Stap 3 - afsluiten  

Stap 4 - uw kamer 
Aan het einde van de gang leidt de trap naar onze
gastenkamers. Op uw reserveringsbevestiging treft u de
naam van uw gastenkamer aan. De naam van de kamer
staat op de muur naast de kamer in sierlijke letters
geschreven. De vierkante sleutel geeft toegang tot uw
kamer. 

Stap 5 - informatie
Op uw kamer wijst het zich vanzelf. Op de gang treft u 
 koffie- en theefaciliteiten en vindt u leesmateriaal. Tegen
betaling staan er wijntjes en chipjes in de roze kast. Wilt
u een koud drankje? U mag deze zelf pakken vanuit onze
bar op de benedenverdieping. Tot ca. 23.00 uur kunt u
ook hier gebruik maken van onze zithoek en tuinterras. 

Stap 6 - ontbijt 
Het ontbijt serveren wij u beneden in onze herberg aan
tafel. Uw ontbijt zetten wij voor u klaar op een
afgesproken tijdstip. Dit kan tussen 07.30 en 09.30 uur.
Het tijdstip van ontbijt kunt u appen naar het
telefoonnummer (06) 4224 5552. 

wij wensen u een fijn verblijf! 
team Herberg Swaen aan de Brink
(0546) 338 226
(06) 4224 5552. 


