
 
 
Fijn dat u gekozen heeft voor een verblijf bij ZIN! Hieronder kort samengevat wat u kunt 
verwachten voor uw eendaagse of meerdaagse bijeenkomst. 

 
Eendaagse bijeenkomst 

• Bij binnenkomst ontvangt u uitleg welke toiletten u kunt gebruiken en wordt u 
geattendeerd op de snelste route naar uw werkruimte. (Er is geen ontvangstmoment 
in gemeenschappelijke ruimten als de Huiskamer of de Foyer.) 

o Wij vragen u vriendelijk uw jas en andere persoonlijke eigendommen mee te 
nemen naar uw werkruimte; hier vindt u een garderobe. 

• Koffie, thee en gezonde tussendoortjes worden in de directe nabijheid van uw 
werkruimte of in de werkruimte aangeboden. 

• Per groep wordt een afzonderlijke lunch en/of dinerruimte gerealiseerd. U gebruikt 
de maaltijd dus apart van eventuele andere groepen die te gast zijn bij ZIN. 

o Uw groepsleider wordt op de hoogte gesteld van de precieze plaats en tijd. 
• Wanneer u gebruik maakt van een borrel om de dag af te sluiten: drankjes en hartige 

versnaperingen worden geserveerd in een speciaal voor u gereserveerde ruimte. 

Meerdaagse bijeenkomst 

• Bij binnenkomst ontvangt u uitleg welke toiletten u kunt gebruiken en wordt u 
geattendeerd op de snelste route naar uw werkruimte. (Er is geen ontvangstmoment 
in gemeenschappelijke ruimten als de Huiskamer of de Foyer.) 

o Wij vragen u vriendelijk uw jas en andere persoonlijke eigendommen mee te 
nemen naar uw werkruimte; hier vindt u een garderobe. 

o Grote bagage laat u bij voorkeur achter in uw voertuig tot het moment van 
inchecken (na 13:00) 

• Koffie, thee en gezonde tussendoortjes worden in de directe nabijheid van uw 
werkruimte of in de werkruimte aangeboden. 

• Per groep wordt een afzonderlijke lunch en/of dinerruimte gerealiseerd. U gebruikt 
de maaltijd dus apart van eventuele andere groepen die te gast zijn bij ZIN. 

• Na de lunch wordt de sleutel van uw hotelkamer uitgereikt in de werkruimte (door 
uw groepsleider) en kunt u eventuele grote bagage naar uw hotelkamer brengen. 

• Wanneer u gebruik maakt van een borrel om de dag af te sluiten: drankjes en hartige 
versnaperingen worden geserveerd in een speciaal voor u gereserveerde ruimte. 

Wij danken u hartelijk voor uw begrip. Ons team staat voor u klaar! 


