Hotelvoorwaarden
Dag van aankomst
Uw kamer is vanaf 14.00 uur beschikbaar. Indien u eerder arriveert en uw kamer nog niet
gereed is, kunt u uw bagage bij de receptie in bewaring geven.
Dag van vertrek
Wij verzoeken u vriendelijk uw kamer voor 11.00 uur te verlaten. Indien u op uw kamer wenst
te blijven dan kunt u bij de receptie navragen wat de mogelijkheden zijn.
Kinderen en extra bedden
Kinderen van alle leeftijden zijn welkom. Voor kinderen tot 3 jaar wordt er geen toeslag in
rekening gebracht voor het gebruik van babybedjes.
Bij een verblijf van maximaal twee kinderen tot 12 jaar wordt geen toeslag in rekening
gebracht wanneer er gebruik wordt gemaakt van de reeds aanwezige bedden.
Babybedjes zijn op aanvraag gratis verkrijgbaar bij de receptie. Maximum 1 babybedje in een
kamer. Het is niet mogelijk om een normaal bed bij te plaatsen op de kamer.
Garanderen van een reservering
Met uw creditcard of een aanbetaling kunt u een reservering garanderen. Indien wij niet over
een aanbetaling of een creditcard nummer en vervaldatum beschikken dan wordt uw kamer,
indien u voor 16.00 uur niet gearriveerd bent, vrijgegeven. Het hotel houdt het recht voor om
pre-autorisatie op uw kaart uit te voeren.
Annuleringsvoorwaarden
U kunt de door u gemaakte reservering tot 24 uur voor aankomst kosteloos annuleren. Indien u
binnen 24 uur voor aankomst annuleert dan brengen wij 100% van de gereserveerde waarde in
rekening.
Huisdieren
Huisdieren zijn toegestaan. Voor huisdieren wordt er een toeslag van €15 per huisdier bovenop
uw verblijf verrekend.
Groepen
Bij een boeking van meer dan 5 kamers kunnen bijzondere voorwaarden en extra toeslagen
van toepassing zijn.
Rookbeleid
Roken is niet toegestaan in het gebouw.
Uniforme voorwaarden
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van
toepassing. Deze liggen bij de receptie ter inzage en worden op verzoek kosteloos
toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
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