Voorwaarden voor een veilig verblijf in Hotel De Waal
We hebben diverse aanpassingen gedaan, zodat er voor iedereen een prettig en rustig
verblijf mogelijk is.
-Alleen hotelgasten hebben toegang tot ons hotel en terras.

-Het aantal tafels in ontbijtzaal en lounge is aangepast zodat we voldoende ruimte hebben.
-Maak uw handen schoon voor u de lounge of ontbijtzaal binnen gaat.
-Ontbijt serveren we op een voor u vaste tafel in lounge of ontbijtzaal.
-De kamers op de begane grond met terrasje vragen we zoveel mogelijk of ze hier willen
ontbijten, hierdoor is het minder druk in de ontbijtzaal.
- Wilt u fiets huren? Graag van tevoren aangeven, dan zorgen wij dat deze klaar staan.
-Een aantal restaurants op het eiland heeft een bezorg dienst welke u kunt bestellen en
laten afleveren bij het hotel, borden en bestek staan klaar.
-Voor een snelle en soepele incheck laat ons even weten hoe laat u aankomt.
-Onze schoonheidssalon is open, u kunt gewoon een afspraak maken voor pedicure,
massage of een schoonheidsbehandeling.

Reserveringen via onze eigen website kunnen tot 2 dagen voor aankomst kosteloos
geannuleerd of verplaatst worden.
Voorwaarden:
- Wij werken strikt volgens de voorwaarden van het RIVM en houden 1,5m afstand.
-We vragen u ook de geldende maatregels te volgen.
- Tijdens uw verblijf komen we niet uit ons zelf in uw kamer om deze schoon te maken.
Heeft u hier wel behoefte aan laat het even weten dan helpen we u graag .
(Schone handdoeken staan altijd klaar in de gang)
- Gasten die meerdere kamers hebben geboekt en uit uit verschillende huishoudens
komen mogen niet aan dezelfde tafel zitten en houden 1,5m afstand
- Groepen zijn alleen toegestaan in overleg. (vanaf 4 personen)
- Reserveringen zijn geheel voor eigen risico.
- Als u tijdens uw verblijf ziekteklachten krijgt, verzoeken wij u naar huis te gaan,
we houden daarna contact met u.
Heeft u vragen bel of mail gerust 0222-313282 / info@hoteldewaal.nl

Bij aankomst zijn wij verplicht u de volgende vragen te stellen, om teleurstelling te
voorkomen vragen wij u deze alvast door te nemen en indien nodig uw reservering te
annuleren bel 0031222-313282

