Belangrijke informatie behorende bij uw reservering
All-in hotelarrangementen
Algemene informatie
Hotel De Bonte Wever is geheel rookvrij. Huisdieren zijn in ons hotel niet toegestaan (uitgezonderd hulphonden). De Bonte
Wever is naast een hotel een complex met een regionale, publieke functie in de sport- en evenementensfeer. Dit betekent dat vele
verschillende doelgroepen, zoals particulieren, verenigingen, scholen en zakelijke gasten ons complex bezoeken. Juist deze mix
van doelgroepen creëert de unieke sfeer die De Bonte Wever zo bijzonder maakt. De Bonte Wever informeert u zo goed mogelijk
over de activiteiten binnen haar complex tijdens uw verblijf. Kijk voor een actueel en volledig overzicht van de evenementen op
www.debontewever.nl/events. Bij De Bonte Wever kunt u gebruik maken van gratis (draadloos) internet.
Uniforme Voorwaarden Horeca
Op uw reservering zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Binnen de UVH zijn onder andere de
voorwaarden ten aanzien van annulering geregeld. De gehele tekst van de UVH vindt u terug op onze site www.debontewever.nl/
downloads of rechtstreeks via http://www.horeca.org/smartsite.dws?id=3245. Op verzoek worden deze toegestuurd.
Huis- en gedragsregels
Om voor iedereen een prettig verblijf te bewerkstelligen gelden er binnen De Bonte Wever huis- en gedragsregels. Bij het
aangaan van deze reservering conformeert u zich aan deze regels. U dient zich hier tijdens uw verblijf aan te houden. De
regels zijn gepubliceerd bij de receptiebalies van De Bonte Wever. Tevens zijn de huis- en gedragsregels te downloaden via
onze site www.debontewever.nl/downloads. Op verzoek worden deze toegestuurd.
Bijzonderheden
Heeft u een voedselallergie/-intolerantie of bent u bijvoorbeeld mindervalide? Wij verzoeken u om eventuele bijzonderheden
hieromtrent voorafgaand aan uw komst naar De Bonte Wever aan ons kenbaar te maken. Wij doen onze uiterste best om
hiermee rekening te houden
Sportfaciliteiten
In het fitnesscentrum is het dragen van correcte sportkleding en binnensportschoeisel en het gebruik van een handdoek
verplicht. U wordt vriendelijk verzocht uw eigen handdoeken hiervoor mee te nemen, aangezien het niet is toegestaan
handdoeken van de hotelkamer te gebruiken in het fitnesscentrum. De minimumleeftijd voor het fitnesscentrum is
12 jaar mits onder begeleiding van een volwassene. Ook in het subtropisch zwem- en saunaparadijs dient u uw eigen
(bad)handdoeken te gebruiken.

Aankomst en vertrek
Inchecken (Aankomst)
Inchecken is mogelijk vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst. Vanaf dit moment geniet u tevens van uw all-in arrangement.
Vervroegde aankomst
Nog eerder genieten van alle faciliteiten van De Bonte Wever? Met een vervroegde aankomst bent u reeds vanaf 11.00 uur
van harte welkom. U heeft toegang tot alle aanwezige faciliteiten, inclusief drankjes en lunchbuffet. De kosten hiervoor
bedragen € 17,50 per volwassene en € 8,75 voor kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar. Uw kamer is beschikbaar vanaf 15.00
uur. U kunt uw bagage tot die tijd in onze bagageruimte plaatsen.
Uitchecken (Vertrek)
Op de dag van vertrek dient u voor 10.30 uur de kamer te verlaten. Op dat moment eindigt tevens uw all-in arrangement.
U kunt vanaf 10.30 uur op de dag van vertrek nog gebruikmaken van de faciliteiten (m.u.v. de bowling).
Verlaat vertrek
Wenst u langer gebruik te maken van de faciliteiten? Dan kunt u gebruikmaken van een ‘verlaat vertrek’. U kunt nog
gebruikmaken van de lunch en tot 15.00 uur drankjes inclusief. U kunt nog de gehele dag gebruikmaken van alle aanwezige
faciliteiten. De kosten hiervoor bedragen € 17,50 per volwassene en € 8,75 voor kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar. Uw
bagage kunt u vanaf 10.30 uur tot het moment van vertrek in onze bagageruimte plaatsen. U dient dus wel uit te checken en
uw kamer te verlaten voor 10.30 uur.

z.o.z.

Arrangementen
Inhoud all-in arrangement
Indien u een all-in hotelarrangement heeft gereserveerd, is het volgende bij uw boeking inbegrepen:
• overnachting in een comfortabele hotelkamer
• ontbijtbuffet
• lunchbuffet (vanaf minimaal 2 overnachtingen)
• dinerbuffet
• onbeperkt drankjes uit het huisassortiment
• onbeperkt toegang tot het zwem- en saunaparadijs (tijdens openingstijden)
• onbeperkt gebruik van de fitnessfaciliteiten (tijdens openingstijden)
• toegang tot de bowling (op basis van reserveren tijdens uw verblijf)
• diverse snacks en lekkernijen
• deelname aan diverse activiteiten, georganiseerd door het animatieteam
• toegang tot uitgaanscentrum de Caféstraat
• avond entertainment
• vrij gebruik van de aanwezige spelfaciliteiten
• vrij toegang tot de Kidsjungle
• eventuele extra’s/bijzonderheden behorende bij uw arrangement, zoals omschreven in de bevestigingsbrief
Extra bij te reserveren
• toegang tot de diverse evenementen in De Bonte Wever is niet inbegrepen bij een all-in arrangement, tenzij er sprake is van
een speciaal samengesteld arrangement. Consumpties tijdens evenementen vallen tevens niet onder all-in arrangementen.
Entreekaarten zijn op basis van beschikbaarheid verkrijgbaar bij de receptie of online via www.debontewever.nl/events
• personal training in het fitnesscentrum
• behandelingen in de schoonheidssalon
• aangeboden activiteiten naast het hotelprogramma
• diner in à la carte restaurant Dapper. Graag laten wij u in het openingsjaar van Dapper kennismaken met de eigentijdse en
gevarieerder menukaart. Tegen bijbetaling van een toeslag van € 12,50 per volwassene en € 7,50 voor kinderen (3 t/m 12 jaar)
kunt u genieten van een heerlijk diner. Deze actie-toeslag is geldig t/m 31 december 2019 (niet geldig tijdens kerst)

Versie: 15 mei 2019. Wij behouden ons het recht voor om deze informatiebrief te allen tijde te wijzigen.

Meer informatie of reserveren bel 0592-303777.

