
Huisregels Hotel WICC
Bij het betreden van Hotel WICC gaat u akkoord met de huisregels, zoals hieronder opgesteld. Alle  
aanwijzingen van medewerkers van Hotel WICC, die verband houden met de huisregels, moeten direct  
worden opgevolgd., anders is Hotel WICC gerechtigd om bezoekers, die zich tegen het bezoekersreglement 
verzetten of zich er niet aan houden, te verwijderen. Hotel WICC behoudt zich het recht voor om huisregels te 
wijzigen of uit te breiden.

HOTEL
• Bij Hotel WICC gaan wij respectvol met elkaar om en is het dan ook verboden om beledigingen te uiten, 
discriminerende opmerkingen te maken of door woord of gebaar, onze bezoekers en  
medewerkers seksueel te intimideren. Fysiek of verbaal geweld tegen andere bezoekers en/of medewerkers 
wordt niet getolereerd. 
• 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. Het is verboden om zonder toestemming beeldopnamen te 
maken en te verspreiden van medewerkers en bezoekers van Hotel WICC. 
• Hotel WICC is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van uw bezittingen. 
• Bij Hotel WICC stellen wij het op prijs dat u gebruik maakt van de openbare ruimten, dit geschiedt echter 
op eigen risico.
• De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet  
aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van 
de locatie mochten ondervinden.
• Het toebrengen van schade (en ontvreemden van inventaris) aan de hotelkamer, het hotel en/of terrein zal 
in rekening worden gebracht bij de veroorzaker en hoofdelijk aansprakelijk persoon. 
• Het is verboden om nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
• Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in. 
Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand. Gebruik bij brand in geen geval de liften. In geval van 
een vals noodalarm, opzettelijk veroorzaakt, zal de eventuele gevolgschade verhaald worden op de  
desbetreffende persoon.
• 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.
• Huisdieren zijn niet toegestaan m.u.v. hulphonden.  
• Parkeren is geheel op eigen risico. Ook dient de auto geparkeerd te zijn in de daarvoor bestemde  
parkeervakken.
• Roken is in het gehele hotel en buitenterrein ten strengste verboden. Het is alleen toegestaan te roken op 
de daarvoor aangewezen rookplek, voor de ingang van het hotel, naast de parkeerautomaat. Het overtreden 
van dit rookverbod wordt gesanctioneerd met een boete van minimaal €150. Indien het brandalarm afgaat 
door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van minimaal €275,- aan u worden  
doorbelast.
• Gebruik van en handel in soft/hard drugs en lachgas zijn ten strengste verboden. Hotel WICC hanteert 
hierbij een zero-tolerance beleid. Bij verdenking van handel in soft/hard drugs stellen wij altijd de politie op 
de hoogte en kunnen wij u direct de toegang/ het verblijf ontzeggen. 

KAMER
• Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Gasten jonger dan 18 jaar dienen 
altijd te worden vergezeld door een volwassene. 
• Het overleggen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Indien de kamer is gereserveerd voor 2  
personen, dienen beide een geldig legitimatiebewijs te tonen.
• 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’’, in geval van verdachte omstandigheden. 
• Het is niet toegestaan om kaarsen aan te steken in verband met brandveiligheid. Het brandmeldsysteem 
wordt direct geactiveerd.
• Het is verboden om op eigen initiatief het verblijf te verlengen. Indien u wilt verlengen kan dat in overleg 
met onze receptie en tegen betaling van het geldende tarief. Uitchecken moet gebeuren voor 11.00 uur. Voor 
ieder half uur dat u langer op de kamer blijft brengen wij €25,00 in rekening.
• Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotelgasten op de kamer te ontvangen. Indien er wel 
andere gasten op de kamer worden aangetroffen, zal u per direct worden verzocht het hotel te verlaten.
• Het is verboden om de kamer te huren op uw naam, zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
• Het is verboden om met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven.
• Het is verboden om van gasten op de kamer te ontvangen ten behoeve van seksuele activiteiten.

RESTAURANT
• Het dragen van bad- en teenslippers in onze restaurants is niet toegestaan. 


