
Alle aanwijzingen van medewerkers van Mother Goose Hotel, die verband houden met de huisregels,
moeten direct worden opgevolgd.
Wij (de medewerkers) waken over jouw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. Je
wordt vriendelijk doch dringend verzocht aanwijzingen van ons op te volgen.
Inchecken is mogelijk vanaf 15:00 uur en het uitchecken kan tot 11:00 uur. Nog niet uitgeslapen? Vraag
dan of je later kunt uitchecken, let op; dit is op basis van beschikbaarheid, na overleg met een van ons en
tegen een meerprijs.
In ieder reisgezelschap moet minstens 1 persoon 18 jaar of ouder zijn. Bij minderjarige reizigers moeten
wij schriftelijk toestemming van ouders/voogd hebben.
Bij het inchecken dient iedereen zich te kunnen legitimeren.
Uiteraard respecteren wij jouw privacy, maar let op want wij zijn bevoegd om de kamer te betreden in het
geval dat je besluit om onze regels te overtreden.
Op diverse plaatsen in Mother Goose Hotel hangen camera’s, blijven lachen dus! Iedereen die zich in ons
hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze
opnames getoond worden aan de autoriteiten.
Gevonden voorwerpen moeten worden ingeleverd bij de receptie.
Mother Goose Hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van jouw bezittingen, so keep them
(in the) safe!
De directie, de eigenaar van de locatie en/of personen die voor Mother Goose Hotel werken, kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële dan wel immateriële schade, welke bezoekers van
de locatie mochten ondervinden. Mind your step!  

Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
Medewerkers/gasten te beledigen, te discrimineren, te bedreigen, geweld te gebruiken of seksueel te
intimideren.
Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het beschadigen van onze
eigendommen word je aansprakelijk gesteld voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
Kaarsen aan te steken op de kamer, heel romantisch maar te gevaarlijk.
Verdovende middelen (soft/hard-drugs) en wapens te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij je te
hebben.
Overlast te veroorzaken voor een ander, we komen hier allemaal om te genieten. Na 23:00 uur dient de
nachtrust gerespecteerd te worden.
Met meer dan het toegestane aantal personen op de kamer te verblijven. Wanneer de directie dit toch
constateert dien je per direct Mother Goose Hotel te verlaten.
Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten. Wanneer de
directie dit toch constateert wordt de politie direct ingeschakeld.
Te roken in het gehele pand. Al onze kamers zijn rookvrij, dit betekend dus ook niet uit het raam of in de
badkamer. Als je toch besluit om het wel te doen houd er dan rekening mee dat wij genoodzaakt zijn om
€250,- reinigingskosten in rekening te brengen. Deze zal zonder pardon op de rekening worden
bijgeschreven. Duur sigaretje hè!
Huisdieren mee te brengen naar Mother Goose Hotel. Jammer hè? 

Het is verboden om;

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Mother Goose hotel.

Huisregels Mother Goose
Samen met jou zorgen we voor een veilig en prettig verblijf onder
onze vleugels. Wij vragen je dan ook ons huisregels te respecteren
en te accepteren.


