LIEVE GAST,
Onze h u i sreg els

B ij a a nk om s t
Vanaf uw allereerste stap in ons hotel willen wij er graag voor zorgen
dat u en ook onze teams zich in zo’n veilig mogelijke omgeving
bevinden. Vandaar deze huisregels die wij aan u introduceren om zo
goed mogelijk te anticiperen op COVID-19.

Tijde n s uw ve r b l i j f
Wij hebben aangescherpte en uitgebreide schoonmaakreglementen en protocollen voor de hotelkamers, publieke ruimtes en
kantoorruimtes.
Wanneer u andere gasten en/of medewerkers tegenkomt, houd u
dan alstublieft rechts aan om de verspreiding van virussen tegen te
gaan.

Wanneer u publieke ruimtes binnenkomt en/of verlaat, houd u uw
omgeving goed in de gaten en volg de aangegeven reglementen
per ruimte.

Wanneer u zich in de publieke
ruimtes bevindt, wees dan extra
voorzichtig en houdt in de gaten
dat u verantwoordelijk bent voor
uw persoonlijke hygiëne.
We waarderen uw voorzichtigheid
en extra aandacht om er voor te
zorgen dat iedereen veilig is
en blijft.

Volg de regels met betrekking
tot het gebruik van de liften.

Volgt u alstublieft de specifieke
richtlijnen van de restaurants,
deze zorgen ervoor dat wij u
kunnen blijven verwelkomen in
onze concepten.

Verkoop, het nuttigen van en het
voorhanden hebben van alcohol is
na 20.00 uur verboden in publieke
ruimtes. Deze verordening is
verstrekt door de Nederlandse
overheid. Onze excuses voor het
ongemak.

Houd u in de gaten dat wanneer u rechts houdt, u uw omgeving
goed in de gaten houd en u de looproutes en reglementen goed
volgt, u ons enorm helpt en ervoor zorgt dat wij uw verblijf
werkelijkheid kunnen maken.

Houd rechts aan.
Zorg er voor dat u altijd even
goed oplet voor u de lift in- of
uitstapt en houd 1,5 meter
afstand.

Houd altijd 1,5 meter afstand.

Wanneer u zich op de kamer bevindt, hangt u dan uw ‘’do not
disturb’’ deurhanger buiten aan de deur zodat onze housekeeping
u niet kruisen op de kamer.

Was uw handen
regelmatig

Contactloos betalen wordt aangeraden.

S t a y s a f e & e nj o y !

Geen handen
schudden

Hoest en nies
in de binnenkant
van uw elleboog

Gebruik
papieren
zakdoeken

Bescherm uw
omgeving
met een
mondmasker

