SPA SPORT HOTEL ZUIVER HOTELVOORWAARDEN
ANNULERINGSVOORWAARDEN
Op alle reserveringen in Hotel Zuiver zijn de
Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.
•

Annuleren/Wijzigen is kosteloos mogelijk tot 24 uur voor aankomst en dient
schriftelijk gedaan te worden. Houdt u er rekening mee dat de dag van
aankomst om 15:00 uur begint.

•

Bij annuleringen binnen 24 uur voor aankomst zijn wij genoodzaakt de eerste
nacht in rekening te brengen.
In geval van no-show wordt het volledige boekingsbedrag in rekening gebracht
en uw reservering geannuleerd.

•
•
•

Voor groepsreserveringen gelden andere annuleringsvoorwaarden.
Zie hiervoor de Uniforme Voorwaarden Horeca.
Bij boeking van een non-refundable tarief is annuleren/wijzigen niet mogelijk en
zal het bedrag direct in rekening gebracht worden bij ontvangst van uw
reservering. De annuleringskosten of no-show kosten bedragen in dit geval 100%.

BTW EN STADS-/TOERISTENBELASTING
• BTW is inbegrepen.
• Servicekosten zijn inbegrepen.
• Exclusief 6% stads-/toeristenbelasting per kamer per nacht.
KINDEREN EN EXTRA BEDDEN
De kosten voor een babybedje bedragen € 10 per nacht (inclusief
bedlinnen). De kosten voor een extra éénpersoons bed in de kamer
bedragen € 85 per nacht. Maximumaantal extra bedden/babybedjes in
een kamer: 1.
INCHECKEN
Vanaf 15:00 uur. Vroegtijdig inchecken is uitsluitend mogelijk wanneer uw kamer
eerder gereed is.
UITCHECKEN
Voor 11:00 uur. Informeer bij de receptie voor de late check-out mogelijkheden.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN
• American Express
• Visa
• Euro/Mastercard
• PIN/ Maestro
• Contant
• Zuiver Cadeaubon
Hotel Zuiver behoudt zich het recht voor om uw creditcard op geldigheid te controleren.
Indien u kiest voor ons non-refundable tarief wordt het bedrag van de reservering direct
van uw creditcard afgeschreven.
INTERNET
Draadloos internet is beschikbaar in het gehele hotel (gratis).
ROKEN
Roken is nergens binnen Zuiver toegestaan. Bij roken op de kamer en/of in het gebouw
wordt er € 150 boete/schoonmaakkosten in rekening gebracht.
PARKEREN
Betaald parkeren is mogelijk bij het hotel en kost € 20 per nacht per auto.
FIETSVERHUUR
Bij Zuiver is het mogelijk fietsen te huren. De kosten bedragen € 15 per fiets per dag.
HUISDIEREN
Huisdieren zijn niet toegestaan.
OPENINGSTIJDEN FACILITEITEN
Ontbijtrestaurant:
07:00 – 10:30 uur
Keuken in de spa:
Dagelijks geopend van 12:00 – 21:00 uur
Relaxbar in de spa:
Maandag t/m donderdag en zondag geopend
van 12:00 – 22:00 uur
Vrijdag & zaterdag van 12:00 – 23:00 uur
Restaurant Amstelpark:
Maandag t/m vrijdag van 8:00 – 24:00 uur
(keuken van 12:00 – 21:00 uur)
Zaterdag van 08:00 – 20:00 uur
(keuken van 11:00 – 19:00 uur)
Zondag van 08:00 - 24:00 uur
(keuken van 11:00 – 19:00 uur)
FITNESS
• Het gebruik van de fitness is geheel gratis voor hotelgasten.
•

De minimale leeftijd voor entree tot de fitness is 16 jaar.

WELLNESS/SPA
• Entree tot de luxe spa is bij de hotelovernachting inbegrepen.
•

Badjassen en handdoeken zijn tegen betaling te huur bij de spa receptie. Tevens
zijn hier badslippers te koop. Het dragen van slippers in de spa is verplicht.

•

Indien bij het uitchecken blijkt dat er een badjas/handdoek mist op de kamer,
wordt er € 30 per ontbrekend item in rekening gebracht. Alle betalingen worden
van uw creditcard afgeschreven.

•
•

De minimumleeftijd voor entree tot de spa faciliteiten is 16 jaar.
Het dragen van badkleding is niet toegestaan. Behalve op de daarvoor bestemde
badkledingdagen, dan is het dragen van badkleding verplicht. Op badkledingdagen
is het voor dames verplicht een badpak of bikini te dragen, heren een zwembroek.

TENNIS
Tegen betaling kan er gebruik worden gemaakt van de tennisbanen (meer informatie
over mogelijkheden en tarieven beschikbaar bij de receptie).
SQUASH
Tegen betaling kan er gebruik worden gemaakt van de squashbanen
(meer informatie over mogelijkheden en tarieven beschikbaar bij de receptie).

