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CENTRAL 
OP ALLE DOOR O NS AANGEGANE OVEREENKOM STEN ZIJN VA N TO EPASSING DE UNIFORM E VOORWAARDEN HO RECA ( UHV) . DEZE LIGGEN 

TER INZAGE EN WORDEN OP VERZO EK ONVERWIJLD KOSTELOOS TO EGEZO NDEN. DE UVH ZIJN BINDEND VOOR IEDEREEN DIE VAN DEZE 
DIENSTEN GEBRUIK M AAKT 

 

 
INTERNATIONAL STANDARDS, LOCAL FLAVOURS 

 

 

 

Firma   :  Orde van den Prince 

Ter attentie van : Mw Eliane Boileau 

Email   : boileauelaine@gmail.com 

Datum   : woensdag 1 mei 2019 

Allotment nummer :  2721  

 

Geachte mevrouw Boileau, 

 

Hartelijk dank voor uw allotment reservering in Golden Tulip Hotel Central, die 

wij als volgt tot 1 september voor de deelnemers beschikbaar hebben: 

 

Aankomst :  donderdag 17 oktober 2019 

Vertrek :  zondag 20 oktober 2019 

Aantal en type kamers :  25 comfort Tweepersoonskamers 

en 

Aankomst :  zaterdag 19 oktober 2019 

Vertrek :  zondag 20 oktober 2019 

Aantal en type kamers :  26 comfort Tweepersoonskamers 

   08 Small Queensize tweepersoonskamers en 

   15 Extra Small Queensize tweepersoons-  

   kamers 

Totaal aantal kamers :  74 

Aantal personen per kamer :  2 

 

Uw speciale prijzen zijn :  € 165.50 per comfort tweepersoonskamer 

    € 150.50 per Small Queensize tweepersoons 

    € 145.50 per Extra Small Queensize tweepers. 

Wanneer het laatst genoemde kamertype maar door 1 persoon bezet wordt 

bedraagt de overnachtingsprijs € 111.00 per nacht. Voor de andere 2 type 

kamers hebben wij geen speciale 1 persoons prijs daar de weekenden in 

september te druk zijn om deze kamers voor een goedkoper tarief aan te kunnen 

bieden. 

Deze prijzen zijn per kamer per nacht INclusief ontbijt en EXclusief lokale heffing 

 

 

Lokale heffing   : € 3,30 per persoon per nacht 

 

Allotment verval datum : 1 september 2019, op deze dag komen alle  

    resterende kamers automatisch te vervallen  

    en kan er vanaf dat moment alleen nog op  

    basis van beschikbaarheid gereserveerd  

    worden. 

Garantie   : Gasten dienen bij het aanmelden een credit  

    card nummer ter garantie van hun reservering  

    door te geven of de betaling voor aankomst  



 
 

 

    aan ons over te maken. 

 

Annulerings-policy  : de gemaakte individuele reserveringen  

     kunnen tot 1 week voor aankomst kosteloos  

     geannuleerd worden. Annuleringen gedaan na  

     deze week zullen worden doorbelast. 

No-show policy : Bij het niet tijdig annuleren van de  

reservering of bij no show zullen wij de kosten 

in rekening brengen bij de gast middels hun 

credit card of vooruitbetaling. 
 

Parkeergarage  : Parkeerplaats kelder van  “Q-park Tolbrug”  

      à € 13,75 per auto per nacht tot 12.30 uur op  

     de dag van vertrek. Indien u de auto langer  

     wenst te laten staan bedragen de extra  

     kosten € 1,50 per uur. 

Bereikbaarheid  : Indien u gebruik maakt van een  

     navigatiesysteem, gelieve als bestemming  

     “Tolbrugstraat” in te voeren. Als u links 

 van de “Intersport” aanhoudt rijdt u af op de  

“Tolbruggarage”. U kiest hier voor de linker  

ingang (met hek ervoor) en meldt zich aan  

middels de info-knop. 

Oplaadpunt nodig?  :  Wij beschikken over twee oplaadpunten  

     speciaal voor onze hotelgasten. Wij zien uw  

     reservering hiervoor graag tegemoet. 

 

 

Wij danken u nogmaals hartelijk voor uw allotment reservering en hopen uw 

gasten te mogen gaan verwelkomen in Golden Tulip Hotel Central. 

 

Met vriendelijke groet,     

GOLDEN TULIP HOTEL CENTRAL   

 

 

Angelique Veltman  

Sales & Reserveringen 
 


