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Bijzondere bepalingen en huisregels  
 

1) Het houden van huisdieren is niet toegestaan.  

2) Minimaal verblijf van 1 maand met een maximum van 6 maanden.  

3) Het hotel zal één keer per week de kamer van de gast schoonmaken. Dit houdt in:  

De gehele badkamer en toilet, het stofzuigen en stoffen van de kamer, prullenbakken leggen, 

het vervangen van het bedlinnen en het opmaken van het bed. Dit is een verplichting van het 

hotel naar de gast, maar ook van de gast naar het hotel. De gast moet de ruimte bieden aan 

het hotel om deze dienst te kunnen verlenen. De dag van schoonmaak zal worden 

vastgesteld op de dag van aanvang van de huur en is een mondelinge overeenkomst tussen 

het hotel en de gast. 

4) Het is niet toegestaan gemeenschappelijke ruimtes te benutten voor het stallen van 

goederen en/of het drogen van was.  

5) Het is niet toegestaan fietsen, bromfietsen e.d. te stallen binnen in het hotel of voor in- en 

uitgangen.  

6) Het is gast niet toegestaan aan het uiterlijk van het pand enige wijziging aan te brengen, 

zoals het van buiten zichtbaar ophangen van affiches, bloembakken of iets dergelijks, of 

gebruik te maken van andere dan de door het hotel geleverde gordijnen. Ook mogen geen 

stickers worden geplakt op deuren, muren en ramen.  

7) Gebruik van en/of omgang met drugs leidt tot onmiddellijke beëindiging van de 

huurovereenkomst en het verlies van de aanbetaling en borg. 

8) Herhaaldelijk overmatig alcoholgebruik leidt tot onmiddellijke beëindiging van de 

huurovereenkomst en het verlies van de aanbetaling en borg. 

9) Open vuur op de kamer, de tuin of terras is ten strengste verboden.  

10) Het is niet toegestaan zich op de (platte) daken, in andere hotels kamers of privé ruimte van 

het hotel te bevinden. 

11) De kamer is alleen bestemd voor de gast. Het bewonen door andere personen dan de gast is 

niet toegestaan. Een bezoek is wel toegestaan mits het aangegeven wordt bij de receptie.  

12) Huisvuil wordt dagelijks opgehaald door het housekeeping team tussen 9:00 uur en 13:00 

uur. Graag dit in een vuilniszak aanbieden. 

13) Indien gast voor een langere periode niet in het gehuurde aanwezig zal zijn (vakantie, stage, 

ziekenhuisopname o.i.d.) zal gast dat aan het hotel melden, zonder dat gast aanspraak zal 

maken op korting van huur en/of vergoedingen.  
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14) Gast ontvangt van het hotel een kamersleutel. Deze dient bij het verlaten van het hotel te 

worden achtergelaten bij het hotel. Dit voor de brandveiligheid (aanwezigheid personen 

binnen het hotel) van de onderneming. De gast kan deze weer ophalen bij het betreden van 

het hotel. 

15) De hotelkamer is voorzien van een centrale verwarming. Er mogen door de gast geen andere 

verwarmingstoestellen worden geplaatst en gebruikt.  

16) Bij aanvang van de huurperiode zal gast en het hotel de hotelkamer gezamenlijk inspecteren. 

Na beëindiging van de huurperiode zal de gast het object in dezelfde staat opleveren als 

tijdens de inspectie aangetroffen.  

17) Gast verplicht zich als een goed huisvader te waken over het gehuurde, alsmede over de 

gemeenschappelijke ruimtes. Gebreken en/of beschadigingen zullen direct aan het hotel 

worden gemeld. Verstoppingen of lekkages zullen terstond worden verholpen en/of gemeld. 

Schades, voortvloeiend uit nalatig of ondeskundig gebruik van het gehuurde (zoals 

waterschade), zullen op de gast worden verhaald.  

18) Het is niet toegestaan om te koken binnen het hotel (e.o. elektronisch, keramisch of met 

open vuur. Het is absoluut verboden kaarsen/wierook aan te steken in verband met het 

brandalarm en brandgevaar). Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd). 

19) Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag 

bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische 

mankementen na aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast. 

20) Bij overlast die wordt veroorzaakt door de gast door o.a. middels harde muziek, onhebbelijk 

gedrag of door lawaai van welke aard dan ook leidt tot onmiddellijke beëindiging van de 

huurovereenkomst en het verlies van de aanbetaling en borg. 

21) Roken in het gehele gebouw is verboden. Mocht het hotel constateren dat er toch is gerookt, 

dan staat hier een boete op van € 250,00 en leidt dit tot onmiddellijke beëindiging van de 

huurovereenkomst en het verlies van de aanbetaling en borg. 

22) Prostitutie is in geen enkele vorm toegestaan binnen het hotel. 

23) Bij tekenen van deze overeenkomst gaat de gast akkoord dat het hotel te allen tijde zich op 

het recht kan beroepen om bij overtreding van de bovengenoemde bijzondere bepalingen en 

huisregels onmiddellijk het verblijf in het hotel kan beëindigen en dat de gast geen aanspraak 

kan maken op compensatie bij het verlies van de aanbetaling en borg. 

24) Vergeet niet dat u te gast bent. 

25) De gast betaalt bij aanvang hun het verblijf borg die gelijk staat met de eerste maand huur. 

Maandelijkse vooruitbetaling uiterlijk elke 15de van de maand voor de volgende maand 

Borg a €750,-. Dit bedrag reserveren wij ter compensatie voor eventuele schade, 
openstaande rekeningen en andere kosten. De borg wordt normaliter binnen twee weken na 
check out retour gestort. 

 
 
 
Het hotel zal na uitcheck de borg binnen 5 werkdagen retourneren naar het bij hun bekende 
bankrekeningnummer, mits de hotelkamer in de juiste staat wordt achtergelaten en de huisregels 
niet zijn geschonden tijdens het verblijf. 
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