
COVID-19
PROTOCOL



Dit protocol is onderhevig 
aan verandering op basis 
van de richtlijnen van 
het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid (RIVM).
Op onze website staat steeds 
de meest recente versie.

ALS U OF EEN VAN UW GASTEN ZICH NIET GOED 

VOELT, VERZOEKEN WIJ U VRIENDELIJK ONS

NIET TE BEZOEKEN.



ALGEMEEN

· Al onze medewerkers worden zorgvuldig gecontroleerd. Medewerkers die in contact  
 zijn geweest met iemand die besmet blijkt met Covid-19, of zelf symptomen van  
 Covid-19 vertonen, worden niet toegelaten in onze bedrijven.

· Wegwerp medische mondmaskers zijn verplicht voor alle medewerkers.

· Al onze medewerkers zijn verplicht om iedere 30 minuten hun handen
 te wassen en/of te desinfecteren.

· Er is een intensief schoonmaak- en desinfectieprogramma, met extra aandacht voor  
 oppervlakken en handgrepen.

· Alle algemene ruimtes beschikken over desinfectiestations. 

· We respecteren de 1,5 meter afstand tot elkaar.

· Routing en instructies zijn overal in onze panden duidelijk aangegeven.

CHECK-IN & CHECK-OUT  

· Optionele contactloze check-in en registratieprocedure voor aankomst in het hotel.

· Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers hebben we een spatscherm   
 geplaatst bij de receptie .

· In de lobby zijn cirkels op de vloer aangebracht die duidelijk aangeven dat
 er te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden dient te worden terwijl u
 wacht bij de receptie.

· Onze voorkeur gaat uit naar pin- of creditcardbetalingen.

· Onze betaalterminals worden na iedere betaling gedesinfecteerd. 

 



HOTELKAMERS

· Alle hotelkamers worden na ieder vertrek grondig schoongemaakt en gedesinfecteerd. 

· Gedurende uw verblijf bieden we twee opties voor wat betreft schoonmaak:

 ›  Dagelijkse schoonmaak.
 ›  Geen schoonmaak: Iedere ochtend hangen we schone handdoeken en   
  toiletartikelen aan uw deur.

·  Alle hotelkamers zijn voorzien van handdesinfectie doekjes.

·  Alle hotelinformatie is digitaal beschikbaar.

ETEN EN DRINKEN

· Om te voldoen aan de Corona-hygiëneregels bieden we geen ontbijtbuffet aan.
 Het ontbijt wordt geserveerd in ons restaurant Harry’s. 

· U kunt ook kiezen voor een ontbijtpakket. Dit wordt in de ochtend aan uw kamerdeur  
 gehangen. U kunt dit op uw kamer of ‘on the go’ gebruiken.

· De eetzaal is uitsluitend voor hotelgasten.

· Alle tafels in de eetzaal staan minimaal 1,5 meter van elkaar. 

· Onze voorkeur gaat uit naar pin- of creditcardbetalingen

· Onze betaalterminals worden na iedere betaling gedesinfecteerd.

· Reserveringen worden aangenomen met een maximum van 4 personen per tafel. 



TELEFOONNUMMER
LOKALE GGD:

088 - 880 50 05 

ANNULERINGSVOORWAARDEN

· Voor alle huidige en toekomstige hotelreserveringen, inclusief vooruitbetaalde en  
 ‘non-refundable’ reserveringen, zijn datumwijzigingen tot 24 uur vóór aankomst,  
 kosteloos toegestaan, mits de wijziging vóór 1 mei gedaan is*. Houd er rekening mee  
 dat wijzigingen afhankelijk zijn van beschikbaarheid en eventuele tariefverschillen.

 *BELANGRIJKE INFORMATIE:

· Voor reserveringen die geboekt zijn via onlineboekingssites of derde partijen, dient u  
 voor de voorwaarden zelf contact op te nemen met desbetreffende aanbieder.

· Voor individuele reserveringen die in een reeds bestaand groepsblok zijn geboekt,  
 verwijzen wij naar de annuleringsvoorwaarden die op het moment van reserveren zijn  
 vermeld. Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling reserveringen.

· Voor groepsreserveringen zullen we nauw met u samenwerken om eventuele   
 wijzigingen per geval te bekijken. We ondersteunen klanten actief om in de behoeften  
 van elke groep te voorzien, inclusief het wijzigen van evenementdata. Voor vragen  
 over de voorwaarden van groepscontracten kunt u contact opnemen met onze   
 afdeling reserveringen.


