
Huisdieren zijn bij Postillion Hotels van harte welkom om samen met 

je te verblijven. Graag vragen we je om je wel aan een aantal regels

te houden en deze vóór je verblijf goed door te nemen. 

Algemene regels
• Voor het verblijf van huisdieren rekenen wij een toeslag van €20,- per dier per nacht.

• Er geldt een maximum van 1 huisdier per kamer.

• Wij vragen je bij check-in een formulier te ondertekenen voor de toeslag, het doorbelasten van eventuele 

 schade(s) en/of schoonmaakkosten en voor akkoord op de huisregels (zie onderstaand).

Huisregels
• Het meenemen van jouw huisdier naar ons hotel dien je bij de reservering aan te geven.

• Check voor het betreden van het hotel of jouw huisdier droog is en geen moddersporen achterlaat.

• Houd jouw huisdier altijd aangelijnd op openbare plekken in en rondom het hotel.

• Huisdieren zijn niet toegestaan op onze bedden, banken, stoelen of fauteuils (eventuele schoonmaakkosten 

 worden aan je doorbelast).

• Houd jouw huisdier in een bench wanneer je niet op de hotelkamer bent en zorg ervoor dat deze niet alleen op 

 de kamer is wanneer er wordt schoongemaakt.

• Schade aan interieur of eigendommen veroorzaakt door jouw huisdier belasten wij aan je door.

• Het is niet toegestaan jouw huisdier in het hotel te laten wanneer je zelf niet in het hotel aanwezig bent.

• Bij aanhoudende overlast door jouw huisdier dien je het hotel te verlaten, je ontvangt hiervoor geen restitutie.

• Wanneer wij andere gasten moeten compenseren voor klachten ontstaan door jouw huisdier, worden deze 

 kosten aan je doorbelast.

• Het is niet toegestaan dat jouw huisdier in of rondom het hotel zijn behoefte doet. Mocht dit per ongeluk toch 

 gebeuren dan dien je dit zelf op te ruimen. Doe je dit niet dan rekenen wij hiervoor een vergoeding van 

 €25,- vermeerderd met eventuele extra schoonmaakkosten.

• Het is niet toegestaan jouw hond te wassen of af te spoelen in onze badkamers.

Tot slot
Het doel van deze huisregels is het verblijf van jou, jouw huisdier en onze andere gasten zo aangenaam mogelijk te 

laten zijn. Houd er dan ook rekening mee dat niet al onze gasten even dol zijn op jouw huisdier als jijzelf en respecteer

bovenstaande regels.

Wij wensen jou en jouw huisdier een aangenaam verblijf toe!
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