
 

 

HONDENBELEID 
 
Honden zijn welkom in het Paleis Hotel. We hebben een aantal regels opgesteld om ervoor te zorgen dat u, uw hond en 
onze andere gasten van hun verblijf genieten. Ons personeel is bevoegd om maatregelen te nemen wanneer 
onderstaande regels niet worden nageleefd. 

 

🐶🐶 Honden zijn alleen toegestaan op aanvraag. Laat het ons weten als u uw hond meeneemt en 
vermeld het ras en de grootte van de hond. We zullen uw aanvraag zo snel mogelijk in 
behandeling nemen. Indien de hond niet vooraf is aangemeld kan de toegang worden geweigerd. 

🐶🐶 Er is slechts één hond per kamer toegestaan. Als er meer dan één hond wordt meegebracht, 
zal er een extra kamer geboekt moeten worden. 

🐶🐶 De hondentoeslag bedraagt € 19,50 per nacht. Voor blindengeleidehonden en hulphonden 
hoeft geen toeslag betaald te worden. 

🐶🐶 Kleine en middelgrote honden met een maximale schofthoogte van 40 cm zijn toegestaan. 

🐶🐶 Honden zijn alleen toegestaan op de eerste verdieping van het hotel in de Deluxe en Superior 
kamers. Honden zijn niet toegestaan in een Executive kamer. 

🐶🐶 Het hotel voorziet alle honden van een deken en een kleine traktatie. Het hotel heeft geen 
hondenbedden of voer- en drinkbakken. 

🐶🐶 Honden mogen niet alleen in de kamer worden gelaten. 

🐶🐶 Honden dienen aangelijnd te zijn in de gangen, trappenhuizen en openbare ruimtes van het 
hotel. 

🐶🐶 We vragen u om uw hond te allen tijde van de bedden en meubels te houden. 

🐶🐶 Ons housekeeping personeel is genoodzaakt om dagelijks een schoonmaak op de kamer te 
doen. Overleg met de receptie over gewenste tijden. 

🐶🐶 Eigenaren zijn aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door hun huisdier. 

🐶🐶 Wees respectvol naar andere hotelgasten. Niet iedereen zal dezelfde liefde voor honden 
delen als u, dus houd ze alsjeblieft onder controle en laat ze anderen niet benaderen zonder 
toestemming. 

🐶🐶 Er is een park aan de overkant van de straat waar honden los mogen lopen. Vraag bij de 
receptie naar de route. 

🐶🐶 Andere dieren dan honden zijn niet toegestaan. 

🐶🐶 Wanneer u arriveert in ons hotel met uw hond zonder dat daar vooraf toestemming voor is  
aangevraagd, wordt er €100 borg in rekening gebracht. 
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