Huisregels Fletcher Football / Fletcher Hotels
Deelname en aansprakelijkheid
Het hotel waar het team verblijft zal in alle voorkomende gevallen van materiële schade,
de vereniging aansprakelijk stellen voor de schade. U bent allen verplicht om zich als
bezoekers volledig op de hoogte te stellen van de regelgeving. U bent verplicht elke
aanwijzing, tijdens uw verblijf, met betrekking tot veiligheid en instructie op te volgen.
De groep verplicht zich tot het zorgvuldig nakomen van regelgeving ten aanzien van
normen en waarden met betrekking tot behoud van de geluidsdrempel en ten aanzien
van respect voor medewerkers, gasten en de plaatselijke bevolking.
Wij verwachten dat minimaal 2 personen van uw organisatie in nuchtere toestand en
aanspreekbaar zijn tijdens uw verblijf voor eventuele calamiteit.
Openbare dronkenschap
Openbare dronkenschap is in de wet verboden en kan leiden tot sancties. Het hotel is
niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval berokkend aan de bezoekers
ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou ontstaan. Bij schade aan derden zal
het hotel niet als tussenpersoon bemiddelen maar dient de schade direct vergoed te
worden aan de gedupeerde. Tijdens of bij aankomst van de partij kunnen wij bezoekers
weigeren en of niet toestaan wanneer de bezoeker onder invloed is van welke
verdovende middelen dan ook. Openbare overlast door overmatige consumptie van
alcohol en/of drugs wordt niet getolereerd en kan leiden tot verwijdering uit de
hotelaccommodatie. Gevolgen van dronkenschap zoals braaksel, overmatig gebroken
glas en dit soort zaken, dienen de leden zelf op te ruimen en zal in rekening worden
gebracht ter compensatie van de reinigingskosten.
Schade / Overlast
Bij eventuele schade die wordt aangebracht aan pand, interieur, directe omgeving en/of
personen zal volledig worden verhaald op de organisatie die de boeking in ons hotel heeft
gemaakt.
Overlast in welke vorm dan ook naar medewerkers, gasten en de plaatselijke bevolking
zullen worden gecompenseerd en verhaald worden bij het team. De kosten van klachten
van overige gasten en/of omwonenden zullen doorbelast worden bij het team.
Naleven HACCP
Het hotel zal tijdens uw gehele verblijf de HACCP regels strikt controleren en naleven.
Overvloedig gebruik van alcohol, welke tot onverantwoord gedrag leidt kan leiden tot
verwijdering uit het hotel. Drugs zijn ten alle tijden in en rondom het hotel verboden en
lijdt ook tot onmiddellijke verwijdering uit het hotel. Tevens zullen wij hiervan melding
maken bij de autoriteiten.
Tevens is het hotel bij wangedrag gerechtigd tot het niet meer schenken van alcohol aan
de gasten. Dit uiteraard in overeenstemming met de mate van wangedrag.
Ruimtes
Het is u en uw gasten ten strengste verboden zich in ruimtes te begeven die niet voor u
gereserveerd zijn. Overtreding hiervan zal leiden tot verwijdering uit het hotel.
Tevens is het niet toegestaan om spullen op de gangen te zetten in verband met de
algemene orde en vluchtveiligheid. Ook is het niet toegestaan om in te lopen.
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Diefstal
Bij diefstal van drank of andere zaken voor, tijdens en na afloop van uw verblijf, worden
bovenop de verkoopkosten ook een boetebedrag van € 150,00 per incident verhaald op
de verantwoordelijke.
Tevens zullen wij hiervan melding maken bij de autoriteiten.
Klachten
Eventuele klachten van overige gasten, personeel en omwonenden waarvoor
compensaties van toepassing zijn, worden verhaald op de organisatie.
Kamers
Alle hotelkamers en ruimtes dienen na afloop door u weer in originele staat te worden
gebracht. Alle kamers en ruimtes worden na afloop door de organisatie geïnspecteerd en
gecontroleerd. Alle kamer sleutels en sleutels van de zalen worden na afloop door de
organisatie ingeleverd bij de receptie.
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