
Huisreglement Savarin  
 
Welkom bij Restaurant, Hotel & Spa Savarin.  

 

Hieronder treft u de huisregels die gelden tijdens uw verblijf. Om de veiligheid van onze gasten en 

medewerkers te kunnen waarborgen, vragen wij u vriendelijk om deze huisregels in acht te nemen. 

Waarvan de belangrijkste regel is: het plezier van de een mag dat van de ander niet verstoren.  

 

Calamiteiten 

- Bij calamiteiten dient u ten alle tijden de aanwijzingen van onze medewerkers te volgen.  

- In geval van brand, blijf kalm en meld dit direct bij de hotelreceptie en/of sla de 

dichtstbijzijnde handbrandmelder in.  

- Verlaat direct het pand doormiddel van de nooduitgangen.  

- In geval van brand, gebruik NIET de lift.  

Hotel 

- Tijdens de check-in dienen alle hotelgasten een geldig legitimatiebewijs te tonen. Inchecken 

kan vanaf 18 jaar.  

- In de openbare ruimtes binnen en buiten het hotel hangen diverse 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 derden. 

- Restaurant, Hotel & Spa Savarin is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw 

bezittingen. 

- Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw 

kamer te betreden in geval van `het niet naleven van ons huisreglement’ en indien nodig 

behouden wij ons het recht voor uw kamer te ontruimen en u uit het hotel te verwijderen. In 

dat geval vindt geen enkele restitutie plaats en zijn wij gerechtigd de extra kosten hiermee 

gemoeid aan te berekenen en zo nodig te verrekenen met uw borg en/of credit card 

garantie. 

- Alle aanwijzingen van onze medewerkers die verband houden met de huisregels dienen te 

worden opgevolgd.   

Verbod 

- Het is verboden om te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt 

op de kamer zijn wij genoodzaakt € 250,- reinigingskosten in rekening te brengen. (Indien het 

brandalarm afgaat door roken op de kamer zullen wij tevens de extra kosten hiervoor aan u 

doorbelasten).  

- Het is verboden om verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te 

hebben. (dit geldt ook voor slagroompatronen/lachgas). Het overtreden van dit verbod levert 

eveneens en zo nodig een extra reinigingsboete op van € 250,-. 

- Het is verboden om wapens bij zich te hebben in het hotel. Bij constatering van wapenbezit 

wordt direct de politie gebeld.  

- Het is verboden eigendommen van Restaurant, Hotel & Spa Savarin mee te nemen buiten het 

terrein. Bij het moedwillig beschadigen van de eigendommen van Restaurant, Hotel & Spa 

Savarin kan men aansprakelijk worden gesteld voor reparaties en/of vernieuwingskosten. 

Tevens doen wij aangifte bij de politie.  

- Bij het (moedwillig) vervuilen van de kamer zijn wij genoodzaakt € 250,- reinigingskosten in 

rekening te brengen.  

- Het is verboden overlast te veroorzaken voor een ander middels onder andere harde muziek, 

onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook. 

- Het is verboden zonder toestemming van Savarin de kamer te bezetten met meer dan het 

aantal personen waarvoor gereserveerd is.  

- Het is verboden om kaarsen en/of wierook aan te steken op de hotelkamer in verband met 

het brandalarm en brandgevaar.  

- Het is verboden de kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.  

- Het is verboden zonder schriftelijke toestemming onze kamers te gebruiken als decor voor 

filmopnames.  

- In verband met COVID-19 en uw en onze veiligheid zijn externe bezorgservices zoals 

bijvoorbeeld Thuisbezorg, Uber Eats en Deliveroo etc. niet toegestaan bij ons in en om het 

hotel. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van het hotel.  


