HUISREGELS
Welkom in Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg!
Allereerst hartelijk dank voor het boeken van een kamer in ons hotel.
Onze taak is er op toe te zien dat onze kamers zo netjes en schoon mogelijk blijven.
Om een aangenaam en veilig verblijf voor alle gasten te waarborgen, verzoeken wij u zich aan de
volgende regels te houden:









Respecteer de nachtrust van de andere gasten.
Meer dan 2 personen op de kamer is niet toegestaan.
Op de kamers is roken niet toegestaan. Indien u hier zich niet aan houdt zijn wij genoodzaakt hiervoor
kosten a € 150,00 in rekening te brengen.
Het branden van kaarsjes is op de kamers niet toegestaan.
Op de kamers en in en om ons hotel is gebruik van lachgas en/of andere verboden middelen niet
toegestaan. Hierop volgt direct verwijdering uit het hotel zonder restitutie.
Het filmen van personeel is niet toegestaan en hiermee schendt u de wet van de privacy
Laat bij vertrek de kamer netjes en uiteraard zonder schade achter.
Check out tijd is 11:00uur.

Directie en management van Hotel Gilze-Tilburg verwacht van haar gasten dat zij zich tijdens het
verblijf opstellen met respect voor de overige gasten!
Ongeoorloofde gedragingen / handelingen, zullen tot ontzegging van de toegang tot het hotel
leiden en indien van toepassing tot het doen betalen van een schadevergoeding, waarbij de
“hoofdboeker” verantwoordelijk gesteld zal worden.
Wij wensen u een fijn verblijf in ons hotel en hopen u wederom te mogen begroeten.
HOUSE RULES
Welcome in Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg!
First of all thank you for the booking on this hotel room in our hotel. Our job is to ensure that our
rooms remain as neat and clean as possible.
To guarantee a pleasant stay for all our guests, we request to respect the following rules:







Respect the rest at night time of the other guests; noise is not tolerated.
Smoking in our hotel rooms is not allowed. When we notice this, we will be forced to pass
the extra costs of € 150,00 on your room account.
In the rooms and in and around our hotel is use of laughing gas and / or other prohibited substances
not allowed. This is followed immediately by removal from the hotel without a refund.
Filming of staff is not allowed and this violates the law of privacy
The rooms should be left in original state, without missing/damaged hotel property.
Check out time: before 11:00 AM.

Direction and management of Hotel Gilze-Tilburg expect decent behaviour, with respect to the
other guests.
Intolerable behaviour will lead to access denial and, if applicable, may lead to make compensation
payment, which the main tenant will be hold responsible for.
We wish you a pleasant stay in our hotel and hope to welcome you again.

