Additional Terms and Conditions related to Covid19
•

Access to the hotel is only allowed after filling out and signing the ‘Health Check’ and if
all the questions are answered with ‘No’.

•

Wearing a face mask is mandatory throughout the hotel (except in your room) in
accordance with Dutch regulations related to Covid19.

•

The management of the hotel may ask for additional information and refuse access to
the hotel at any time if there is presumption that you might be infected with Covid19.

•

Instructions from personnel should be followed at all time. The management of the
hotel can refuse access to the hotel if instructions are not followed repeatedly.

•

A minimum of 1,5 meters distance should be kept to staff and other guests at all times.

•

We only accept payments by credit card or debit card. Cash payments are not possible.

•

The elevator can be used by a maximum of 2 persons at the same time (unless people
belong to the same household), but we urgently request you to use the stairs.

•

The gym is only accessible when making a reservation in advance and with a maximum
of 2 persons at the same time (available times and making reservations can be done
through our reception).

•

The bar and restaurant are closed for lunch and dinner and not accessible after noon.
Breakfast is served in the restaurant from 7:30 AM until 11:00 AM or room service can
be ordered during these times.

•

Alcoholic beverages are served until 8:00 PM at the latest in accordance with Dutch
regulations related to Covid19.

•

The lobby is only accessible if necessary. It is not allowed to use the lobby for relaxation
or social activities.

•

Rooms are only cleaned when there is no one inside. Please inform the reception when
you would like your room to be cleaned when you are not inside the room.

Aanvullende Voorwaarden i.v.m. Covid19
•

Toegang tot het hotel is alleen toegestaan na het invullen van de gezondheidsverklaring
en als alle vragen met ‘Nee’ zijn beantwoord.

•

Het dragen van een mondkapje is verplicht in het hele hotel (m.u.v. hotelkamers) in
overeenstemming met de Nederlandse regelgeving omtrent Covid19.

•

Het management van het hotel kan gasten te allen tijden om extra informatie vragen en
de toegang tot het hotel weigeren als het vermoeden bestaat dat u besmet bent met
Covid19.

•

Instructies van het personeel dienen te allen tijden worden opgevolgd. Het management
van het hotel kan gasten de toegang tot het hotel ontzeggen indien herhaaldelijk wordt
geweigerd om instructies op te volgen.

•

Er dient minimaal 1,5 meter afstand te worden gehouden t.o.v. personeel en andere
gasten.

•

Betaling is alleen mogelijk d.m.v. credit card of bankpas (pin). Contante betalingen zijn
niet mogelijk.

•

De lift kan door maximaal 2 personen tegelijk worden gebruikt (tenzij mensen tot
hetzelfde huishouden behoren) maar we verzoeken met klem om gebruik te maken van
de trap.

•

De fitnessruimte is alleen toegankelijk na het maken van een reservering en met een
maximum van 2 personen tegelijk. Reserveren is mogelijk via de receptie.

•

De bar en het restaurant zijn gesloten voor lunch en diner en niet toegankelijk vanaf
12:00 uur in de middag. Ontbijt wordt geserveerd in het restaurant van 7:30 tot 11:00
uur of kan worden besteld d.m.v. roomservice.

•

Alcoholische dranken worden tot uiterlijk 20:00 uur geserveerd in overeenstemming
met de Nederlandse regelgeving omtrent Covid19.

•

De lobby is alleen toegankelijk indien noodzakelijk. Het is niet toegestaan de lobby te
gebruiken voor sociale activiteiten of ontspanning.

•

Kamers worden alleen schoongemaakt als er niemand in de kamer is. Informeert u
alstublieft de receptie wanneer u graag wilt dat uw kamer wordt schoongemaakt en u
niet in de kamer bent.

