Huisregels
Legitimatie
Alle gasten van Hotel ReeHorst dienen zich bij check-in te legitimeren d.m.v een geldig
legitimatiebewijs. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
Op de Suites zijn maximaal twee personen toegestaan, het is niet toegestaan om
ongeregistreerde gasten op de kamer te ontvangen.
Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan op de suites.
Camerabeveiliging
Op meerdere plaatsen binnen ReeHorst zijn camera’s aanwezig. Iedere gast die zich in het
Hotel bevindt stemt er mee in dat er opnamen worden gemaakt. Na ongeregeldheden of
ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.
Roken
Alle kamers en openbare ruimtes in het gehele pand zijn rookvrij. Roken is alleen
toegestaan buiten bij de voor- en achteringang van het hotel. Het overtreden van dit
rookverbod wordt gesanctioneerd met een boete van minimaal € 150,00.
Brandveiligheid
Het branden van kaarsen en gebruik van open vuur in de hotelkamers is niet toegestaan. Bij het
ontstaan van calamiteiten door het branden van kaarsen, het onterecht activeren van de
brandmelders, het afdekken van rookmelders of gebruik van open vuur, stellen wij u volledig
aansprakelijk voor de gevolgen.
Verdovende Middelen
Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of in bezit hebben van verdovende middelen is
verboden. Hieronder verstaat ReeHorst ook het overmatig gebruik van alcohol.

Hygiëne
In verband met de hygiënevoorschriften dient uw kamer iedere dag schoongemaakt te worden.

Vernielingen
Het toebrengen van schade en ontvreemden van de kamer en/of inventaris van ReeHorst zal in
rekening worden gebracht bij de veroorzaker en hoofdelijk aansprakelijke persoon.
Hinderlijk gedrag
Indien u overlast veroorzaakt voor andere gasten door o.a. harde muziek, onhebbelijk gedrag
of door lawaai van welke aard dan ook, is het personeel te allen tijde gerechtigd om gasten uit
de accommodatie te verwijderen en de toegang tot ReeHorst te ontzeggen. De gast heeft in dat
geval geen recht op enige restitutie.
Aansprakelijkheid
Wij adviseren u om persoonlijke bezittingen niet onbeheerd achter te laten.
Hotel ReeHorst is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
De directie en/of personen die voor ReeHorst werken, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie
mochten ondervinden.
Muziek
Muziek mag op normaal volume worden afgespeeld tot 22:00 uur. Daarna alleen op
spreekniveau. Zorg er altijd voor dat u geen overlast veroorzaakt.
Naleving huisregels
Hotel Reehorst is gerechtigd u de toegang tot het hotel te ontzeggen bij het niet naleven van de
huisregels.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Hotel Reehorst.

