
 

Reserveringsformulier  
Dutch Bull Terriër Club 2019 
 

Naam gast(en): _______________________________________________________________________________    

 

Tel. nummer: ________________________________  | Email:________________________________________  

  

Aankomst datum:   ________________________________ | Vertrek datum: ________________________________ 

 

Aantal kamers: 

 _____ Superior kamer | 1 persoon:    € 102,50 per nacht op 8 en 9 november, andere nachten €   91,00 per nacht* 

 _____ Superior kamer | 2 personen: € 129,00 per nacht op 8 en 9  november, andere nachten € 106,00 per nacht*  

_____  Superior kamer | 3 personen: € 155,50 per nacht op 8 en 9 november, andere nachten €  122,00 per nacht*  

 ____   Superior kamer | 4 personen: € 182,00 per nacht op 8  en 9 november, andere nachten € 136,00 per nacht*  

 

(Check in is mogelijk vanaf 15:00 uur en check out is voor 12:00 uur. Helaas kunnen wij een vroege check in niet 

garanderen) 

 

*Prijzen zijn per kamer per nacht, inclusief een uitgebreid Amerikaans ontbijt buffet, toeristenbelasting à € 2,50 p.p.p.n. 

is exclusief. Parkeerkosten bedragen € 5,00 per auto per nacht (maximaal € 25,00 per verblijf). Verplicht verblijf op 

vrijdag en zaterdag, 2 nachten, inclusief lunch op zaterdag en zondag. Het is niet mogelijk zonder lunch te 

reserveren op deze dagen.  

 

Bovengenoemde tarieven zijn boekbaar tot 01 september 2019. Indien alle kamers volgeboekt zijn of wij uw aanvraag 

ontvangen ná 01 september 2019 dan wordt deze  geaccepteerd  op basis  van beschikbaarheid. Uw reservering is 

pas definitief na ontvangst van de definitieve bevestiging van Holiday Inn Leiden. 

 

Honden: 

 _____ honden à € 12,00 per nacht per hond. Maximum van 3 honden per kamer. De hondentoeslag is  

niet-restitueerbaar.  

Prijs geldig indien gelijktijdig gereserveerd met de kamer. Indien niet gelijktijdig gereserveerd en er  verblijven wel 

honden op de kamer dan wordt een toeslag van € 18,00 per hond per nacht berekend. Het hotel behoudt zich het 

recht deze kosten toe te voegen aan uw rekening. 

 

Kamerligging aanvraag: ____________________________________________________________  

Alle aanvragen zijn op basis van beschikbaarheid,  te bepalen door het hotel. Er kunnen geen rechten aan 

ontleend worden. 

 

Lazy Sunday: 

 Voor zondag 10 november 2019 kunt u zich registreren voor late check out om 17.00 uur tegen een eenmalige 

toeslag van € 25,00 per kamer. 

Door bovengenoemd vakje aan te kruisen geeft u aan gebruik te willen maken van de Lazy Sunday. Deze registratie is 

op basis van beschikbaarheid,  te bepalen door het hotel. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. U wordt 

een week voor aankomst geïnformeerd over de beschikbaarheid. 
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Neemt u tijdens uw verblijf onderstaande regels in acht:  

 Honden dienen geregistreerd te  worden, maximum 3 honden per kamer. 

 Het is niet toegestaan de honden alleen in de kamer te laten en honden dienen te allen tijde in benches te 

verblijven. 

 Indien er wordt opgemerkt dat de hond los loopt in de kamer zal de kamer op deze aangewezen dag niet 

worden schoongemaakt. Tevens behoudt Holiday Inn Leiden het recht een boete van € 25,00 per nacht op te 

leggen.  

 Honden zijn niet toegestaan in het zwembad, fitness ruimte, lobby, restaurant en bar. 

 Het uitlaten van honden is alleen toegestaan op het hondentoilet buiten, honden dienen te allen tijde 

aangelijnd te zijn. 

 Het borstelen van de honden is alleen toegestaan bij het hondentoilet buiten, opruimplicht is van toepassing. 

 Wanneer het verblijf van uw hond resulteert in extra schoonmaakkosten dan behoudt het hotel zich het recht 

deze kosten, ook achteraf, aan u in rekening te brengen. 

 Alle kamers voldoen aan de norm, mocht u beschadigingen of mankementen ontdekken dan dient u dit direct 

te vermelden aan de receptie. Het hotel behoudt zich het recht, ook achteraf, ontstane schade aan u in 

rekening te brengen. 

 Het is niet toegestaan eigen dranken en maaltijden te nuttigen in het Holiday Inn Leiden en ECC Leiden. Dit is 

ook van toepassing op maaltijden van derde partijen.  

 Campers  zijn niet toegestaan op het parkeerterrein. 

 Op vrijdag en zaterdag serveren wij een aangepast menu in het Garden restaurant.  

 

Annuleringen, kosteloos mogelijk tot 30 augustus 2019. Na deze datum: 

▪ 35% van de volledige reserveringswaarde bij annuleringen tot 2 maanden  voor aankomst. 

▪ 65% van de volledige reserveringswaarde bij annuleringen tot 1 maand voor aankomst. 

▪ 100% van de volledige reserveringswaarde bij annuleringen binnen 4 weken voor aankomst. 

▪ No shows en  vroegtijdig vertrek worden voor 100% van de volledige reserveringswaarde berekend. 

 

Om uw reservering te garanderen verzoeken wij u vriendelijk uw credit card nummer hieronder in te vullen.  

Deze kaart  wordt  belast voor het volledige reserveringsbedrag in week 36/37. Indien de betaling niet mogelijk is 

wordt u daarvan door het hotel op de hoogte gesteld. Reserveringen zonder credit card kunnen helaas niet behandeld 

worden.  

 

Door middel van ondertekening van dit document, gaat u akkoord met alle voorwaarden zoals vermeld op dit 

formulier en begrijpt u dat deze autorisatie onomkeerbaar is.  
 

Card:   Number:  

Expiry date:    Name: 

Signature:     

 
Holiday Inn gaat uiterst zorgvuldig om met uw gegevens en zal deze niet voor andere doeleinden gebruiken, noch 
aan derden verstrekken. 
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