
HUISREGELS VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die binnen Hotel Tholen gelden. Wij vragen u deze

regels te respecteren en te accepteren.

1. Alle aanwijzingen van medewerkers van dit Hotel, die verband houden met huisregels, dienen te
worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.

2. Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde
brandmelder in.

3. Verlaat bij een brandalarm direct het pand via de dichtstbijzijnde nooduitgang. Gebruik bij brand
in geen geval de liften.

4. Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een
leeftijd van 18 jaar.

Onze uitchecktijden zijn: maandag t/m vrijdag: 10:00 uur

Zaterdag t/m zondag: 11:00 uur

5. Mocht u later uitchecken dan de hierboven aangegeven tijd, dan zullen wij de kosten voor een
late-checkout (€15,-) in rekening brengen. Indien u ook deze check-out tijd overschrijdt, zijn wij
genoodzaakt een volledige nacht in rekening te brengen.

6. Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt,
stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames
als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.

7. Wij verzoeken u vriendelijk gevonden voorwerpen in te leveren bij de receptie.
8. Hotel Tholen is in geen geval aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
9. De directie van deze locatie en/of personen die voor ons hotel werkzaam zijn, kunnen niet

aansprakelijk worden gehouden voor enig letsel en/of materiële danwel immateriële schade, die
bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

10. Het is verboden om eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het
moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden
voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

11. Het is verboden om te roken op de kamers, dan wel om verdovende middelen te nuttigen,
gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben. Bij het overtreden hiervan zijn wij genoodzaakt
€150,- schoonmaakkosten in rekening te brengen. Deze kosten worden tevens in rekening
gebracht bij het afdekken en/of onklaar maken van een brandmelder. Tevens houden wij ons bij
een dergelijke overtreding het recht voor om aanvullende kosten, bijvoorbeeld voor een loos
brandalarm, in rekening te brengen.

12. Het is verboden om overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek,
onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook. Bij het vaststellen van een
herhaaldelijke overtreding, zal u, na een waarschuwing, de toegang tot het hotel ontzegd
worden.

13. Het is niet toegestaan om in de kamer met meer personen aanwezig te zijn dan het aantal
waarvoor is gereserveerd. Het is tevens uitdrukkelijk niet toegestaan gasten die niet vooraf zijn
aangemeld bij de receptie toegang te verlenen tot het hotel. Indien dit wel gebeurt, is de boeker
volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen van deze niet-aangemelde gast.
Een niet-aangemelde gast zal per direct worden gevorderd het hotel te verlaten en bij weigering
door de politie worden verwijderd. De boeker kan tevens de toegang tot het hotel worden
ontzegd.

14. Het branden van (waxine) kaarsjes in de kamer is uitdrukkelijk niet toegestaan
15. Huisdieren zijn niet toegestaan in het hotel.



HOUSE RULES for your and our safety

In the regulations below you will find the house rules that apply to your stay at Hotel Tholen. We

kindly ask you to respect and accept these rules.

1. All instructions from employees from the Hotel, that are related to the house rules, must be

followed. Complaints can be reported to the hotel management.

2. In case of fire, please stay calm. Report the fire to the reception and/or trigger the nearest fire

alarm.

3. When the fire alarm is triggered, please exit the hotel via the nearest emergency exit. NEVER use

the elevator.

4. To check in, we need a valid identification document. The main booker has to be 18+. Our

check-out times are: Monday until Friday: 10:00 hours

Saturday and Sunday: 11:00 hours

5. If you check out later then the time listed above, we will charge a late check-out (€15,-). If you

also exceed the late check-out time, we have to charge you the costs of an extra night.

6. Camera’s are in place in various places in the hotel. Anyone who accesses the hotel, gives the

hotel permission for recordings. In case of an incident, these recordings can be shown to the

authorities.

7. We kindly ask you to hand in any found objects at the reception.

8. Hotel Tholen is by no means liable for the loss or theft of any of your possessions.

9. Management and/or any person working for the hotel can’t be held liable for any injury and/or

material or immaterial damage that visitors endure at or around the hotel.

10. It is not allowed to take hotel properties outside the hotel. The hotel will hold the booker of the

room accountable for any intentional damage to hotel properties.

11. Is it forbidden to smoke in the hotel rooms and/or to consume, use, trade or carry drugs or illegal

narcotics. In case of violation we are forced to charge €150,- cleaning costs. These costs are also

charged when covering and/or disabling a fire detector.  We also reserve the right to charge

additional costs, for example for false fire alarms, in the event of such a violation.

12. It is prohibited to cause a nuisance to other persons, for example through loud music, obnoxious

behaviour or noise of any kind. Upon detection of a repeated violation, you will be denied access

to the hotel after a warning.

13. It is not allowed to be present in the hotel room with more people than the number for which

the reservation has been made. It is also expressly not permitted to grant access to the hotel to

guests who have not been registered in advance at the reception. If this does happen, the

booker is fully responsible and liable for the actions of this non-registered guest. A

non-registered guest will be immediately demanded to leave the hotel and will be removed by

the police if he or she refuses to leave. The booker can also be denied access to the hotel.

14. Burning (waxine) candles in the room is expressly prohibited.

15. Pets are not allowed in the hotel.


