Hotelactie winter 2019
Actievoorwaarden
• Na aankoop van elke hotelovernachting ontvang je een bevestigingsmail met een unieke
activatiecode.
• De activatiecodes zijn vanaf 2 december t/m 15 december 2019 in alle Kruidvat filialen en online
te koop zolang de voorraad strekt.
• De activatiecodes zijn geldig voor hotelovernachtingen gedurende de periode van 2 december
2019 t/m 31 mei 2020 (incl. feestdagen).
• Per reservering wordt eenmalig €5,95 reserveringskosten in rekening gebracht.
• Minimale leeftijd om te reserveren is 18 jaar.
• Reserveringen dienen te geschieden vóór 29 februari 2020. Hierna verliezen de activatiecodes hun
waarde.
• Er zijn 2 activatiecodes per kamer nodig (ook indien er één persoon op de kamer verblijft).
• Kinderen t/m 3 jaar verblijven gratis op de kamer (excl. kinderbedje).
• Een extra (baby)bed op de kamer is mogelijk tegen een meerprijs, je kunt deze telefonisch
reserveren via 0900 – 611 61 16 (40 cent p/m).
• De activatiecodes gelden voor hotelovernachtingen op alle dagen van de week op basis van een
tweepersoonskamer.
• Per hotel is een deel van het totaal aantal kamers ter beschikking gesteld voor deze actie.
• Er kan geen garantie worden afgegeven voor een specifieke dag en hotelcombinatie.
• Reserveer snel! Hoe eerder je reserveert, hoe meer keuze je hebt. OP=OP en VOL=VOL.
• Reserveringen zijn exclusief ontbijt en diner. Er is geen verplichting tot afname van ontbijt en
diner.
• De toeristenbelasting dient in het hotel te worden voldaan.
• Reserveringen zijn alleen mogelijk via kruidvat.nl/overnachting2019 of telefoonnummer: 0900 –
611 61 16
(40 cent p/m) maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur en zaterdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur.
• Je ontvangt na reservering een reserveringsbevestiging op het door jou opgegeven e-mailadres.
• De reserveringsbevestiging en de aparte kassabonnen of bevestigingsmail met activatiecodes moet
je inleveren bij het hotel.
• Er kan niet rechtstreeks bij de hotels gereserveerd worden.
• De activatiecodes zijn niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen van de
deelnemende hotels.
• Het is niet mogelijk om reeds gemaakte reserveringen te wijzigen en/of te annuleren.
• Omruilen of geld terug is niet mogelijk.
• Op de aparte kassabon of in je bevestigingsmail staan de activatiecodes. Bij verlies of gebruik door
onbevoegden vindt er geen vergoeding plaats.
• Maximaal 4 aaneengesloten hotelovernachtingen per reservering.

