
Algemene voorwaarden 
De kamerprijzen zijn gebaseerd op een 2-pers. bezetting. Check-in vanaf 
15.00 uur; check-out voor 12.00 uur. Van 15 juli-31 augustus is een minimum 
verblijf van 3 nachten vereist. Huisdieren zijn niet toegestaan in het hotel. 

Kinderen 
Een kind van 0-3 jaar verblijft gratis. Voor een kind tussen 4-12 jaar worden 
extra kosten van euro 60,- per kind per nacht berekend. In alle gevallen is een 
kind alleen toegestaan als dit schriftelijk overeengekomen is door het hotel-
management. Niet alle kamers zijn geschikt voor een babycot of extra bed. 

Reserveringen 
Creditcardgegevens worden gevraagd ter bevestiging van uw reservering. Het 
totale boekingsbedrag wordt vanaf 15 dagen voor aankomstdatum van uw 
creditcard afgeschreven. U zult hiervan per e-mail op de hoogte worden 
gesteld. Als het totale boekingsbedrag niet van de door u opgegeven creditcard 
afgeschreven kan worden, verzoeken wij u ons binnen 24 uur van andere 
creditcardgegevens te voorzien. Indien u dit niet doet, zal uw boeking komen 
te vervallen. Speciale acties of prijzen zijn in geen geval restitueerbaar en 
zullen direct afgeschreven worden. 

Wijzigingen van reserveringen 
Alle wijzigingen in bestaande reserveringen moeten schriftelijk worden 
ingediend en goedgekeurd door het hotelmanagement. Eventuele wijzigingen 
of speciale verzoeken zijn altijd voorbehouden op basis van beschikbaarheid. 
Speciale tarieven en/of acties worden niet vergoed.

Annuleringen of no-show
In geval van een annulering binnen 15 dagen voor de geplande 
aankomstdatum, zal 100% van het totale boekingsbedrag in rekening worden 
gebracht. Alle annuleringen moeten per e-mail worden meegedeeld en 
bevestigd worden door het management. In geval van een no-show of het 
verlaten van de kamer voor de check-out datum zal eveneens 100% van de 
totale reserveringswaarde in rekening worden gebracht.

Groepen 
Voor groepen (vanaf 4 kamers) gelden andere boekingsvoorwaarden. U dient 
hiervoor contact met ons op te nemen. Boekingen die apart van elkaar zijn 
gemaakt en toch bij elkaar horen vallen ook onder onze groepsvoorwaarden. 
Wij behouden ons ten allen tijde het recht een groepsboeking vooraf of bij 
aankomst direct te annuleren indien deze niet eerder gemeld is.


