Huisregels voor hotelgasten die langer dan 7 nachten in XO Hotels verblijven
Naast de algemene XO Hotels huisregels voor alle gasten (welke ook zullen blijven gelden), zijn er
extra regels voor als u langer bij ons verblijft. Deze regels gaan in zodra u langer dan 7 nachten
aaneengesloten bij ons verblijft, ongeacht of u in een keer het verblijf bij ons reserveert of dagelijks
de reservering verlengd.
-

Borg van € 300 via iDeal of credit card te betalen.
De borg wordt vrijgegeven zodra de kamer, na vertrek, wordt geïnspecteerd en in orde wordt
bevonden. Houdt u rekening met een verwerkingstijd door onze administratie van 14 dagen.
Reservering verlengen kan tot 11.00 uur ’s ochtends. Bij niet tijdig verlengen worden, naast
de overnachtingskosten, ook de late check out kosten tot 15.00 uur in rekening gebracht.
Na check in is het niet meer mogelijk om de reservering te verkorten, de reservering te
annuleren, of van kamertype te veranderen.
Elke 5 dagen wordt de hotelkamer schoongemaakt en wordt het linnen verschoond, ook als
de Niet Storen-kaart gebruikt wordt.
Het is niet toegestaan om te koken of kookgerei in welke soort dan ook in de kamer te
hebben.
Het is niet toegestaan om elektrische apparaten te gebruiken die de rookmelder kunnen
activeren.
Het is niet toegestaan om punaises, schroeven etc. in onze muren te plaatsen of meubels te
verplaatsen of te verwijderen.
Inschrijven op het adres van het hotel is niet mogelijk.
Bij check in dient een geldige legitimatie overhandigt te worden van de verblijvende gasten
en noteren wij naam, geboortedatum, ID nummer, telefoonnummer en emailadres.
Bezoek op de kamer is niet toegestaan.

Folionr:_____________________ Kamernr:______________
Gastnaam 1:________________________________________
Telefoonnummer:___________________________________
Email adres:________________________________________
ID nummer: ________________________________________
Handtekening:______________________________________

Gastnaam 1:________________________________________
Telefoonnummer:___________________________________
Email adres:________________________________________
ID nummer: ________________________________________
Handtekening:______________________________________
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