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Hotel The Slaak Rotterdam
Slaak 34,
3061 CS Rotterdam
theslaakrotterdam.nl

Check-in & check-out
Inchecken is mogelijk vanaf 15.00 uur en uitchecken kan tot 12.00 uur ('s middags).
Bagage kan in de bagage-opslagkamer geplaatst worden tot vertrek. Op basis van
beschikbaarheid bieden wij uw gasten de mogelijkheid tot een 'late check-out'. Voor een
supplement kan gebruik gemaakt worden van de kamer tot 17:00 uur. Dit kan uitsluitend
geboekt worden op de dag van vertrek en te allen tijde op basis van beschikbaarheid.
Bagage assistentie en/of room drop.
Wanneer u gebruik wenst te maken van onze bagage service, is dit mogelijk voor €3,50
per item per kamer, per keer. Wanneer u items wilt laten bezorgen op de kamer van uw
gast, is dit mogelijk voor €3,50 per item per kamer, per levering.
Prijzen
De prijzen in dit overzicht zijn inclusief BTW en exclusief city tax, gebaseerd op het
prijsniveau van 2019. Prijzen mogen worden aangepast op basis van de
consumentenprijsindex (CPI). Daarnaast kan een wijziging in het aantal personen, het
programma of de culinaire invulling een verandering in prijs met zich meebrengen.

Schade
Het hotel staat het aanbrengen van iets op de muren, vloeren of plafonds van kamers of
ruimtes met spijkers, nietjes, plakband of andere substanties niet toe, met uitzondering
van de tape die verkrijgbaar is bij onze receptie. In het geval dit wordt gedaan en enige
schade wordt geleden, zullen de kosten van de reparatie en / of vervanging in rekening
worden gebracht aan de gebruiker.
Ontkenning
Het hotel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door
gebeurtenissen buiten zijn macht, inclusief en zonder limieten: brand, overstroming,
natuurrampen, ongevallen, stakingen, agitatie door werknemers, burgerlijke onrust,
onvermogen om werknemers, materialen of benodigde te verkrijgen. In alle genoemde
situaties zal het hotel alles in het werk stellen om een passende regeling te treffen.
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Rookverbod
Bij The Slaak Rotterdam geldt een rookverbod in alle kamers en ruimtes van het hotel. Er
geldt een boete wanneer het hotel ondervindt dat een van de gasten heeft gerookt
binnen het hotel. Deze boete is €180 per dag per gast inclusief waarschuwing. Na 2
officiële waarschuwingen zal de gast gevraagd worden het pand te verlaten.

