Geachte Hotelgast,
Van harte welkom in Logement 3B in het mooie Sneek.
Fijn dat u voor ons hotel heeft gekozen!
Hierbij de belangrijkste informatie voor u op een rijtje:

Restaurant / Café
Dineren is mogelijk vanaf 17:30u
Vraag bij onze medewerkers van de bediening voor de
mogelijkheden
Ontbijtbuffet
Wees welkom voor het ontbijt tussen 8:30u en 10:00u
Heeft u nog geen ontbijt bijgeboekt?
Dit is mogelijk à €13,95 per persoon.
Wenst u eerder ontbijt? Vraag de bij de receptie naar de
mogelijkheden

Lunchpakket
Ook een lunchpakket is mogelijk voor €12,50. Vraag
hiervoor het formulier waarop u dit kunt samenstellen

Check-out
Wij verzoeken u vriendelijk om op de dag van vertrek de
kamer uiterlijk 11:00u te hebben verlaten.

Receptie
Logement 3B heeft geen 24-uurs receptie. Wanneer de
receptie niet geopend is kunt u voor vragen terecht bij
onze medewerkers van het restaurant / café.
Buiten deze openingstijden is de receptie alleen
bereikbaar in geval van nood op tel. nr: 0515-433081

Kamer schoonmaak
De kamers worden dagelijks schoongemaakt, wanneer u
dit niet nodig vindt kunt u dit aangeven met de
deurhanger (“Vandaag Niet”)
Uit respect voor het milieu vragen wij u rekening te
houden met:
• Handdoeken, voor wisseling, in de mand te deponeren
• Licht uitdoen wanneer u niet in de ruimte verblijft
• Radiatoren laag / uit bij afwezigheid
• Verspil niet onnodig water

Hotel Ingang
Wanneer de hotelingang gesloten is kunt u altijd binnen
komen met de sleutel (ronde kop) welke aan de
sleutelring zit. Vergeet dus niet uw sleutels mee te
nemen

Roken
Roken is in het gehele gebouw NIET toegestaan.
Indien wij constateren dat er gerookt wordt op een
kamer, zullen daarvoor kosten €175,00 in rekening
gebracht worden.
Mbt brandveiligheid is het gebruik van kaarsen en
waxinelichtjes (open vuur) niet toegestaan, u brengt
hiermee de veiligheid van ons en onze gasten in gevaar.
Rookmelders zijn op iedere kamer en op de gangen
aanwezig en zijn gekoppeld aan een centraal brandmeld
systeem.
Indien het brandalarm afgaat als gevolg van het roken /
vuur op de kamer zullen de voorrijkosten van de
brandweer à €325,00 aan u worden doorbelast.
Er is op iedere verdieping een brandblusser aanwezig.

Overige
• Het is niet toegestaan om niet-geregistreerde gasten
te laten verblijven op de kamers
• Alcoholmisbruik en gebruik van -bezitten en/of
verhandelen van drugs zijn verboden
• Bij verlies van sleutels wordt €25,00 in rekening
gebracht
• Huisdieren zijn niet toegestaan m.u.v. hulphonden
• Voor het nasturen van goederen die achterblijven
wordt €10,00 berekend, dit bedrag dient voor het
nazenden te zijn overgemaakt.

Wifi
In het gehele hotel kunt u kosteloos gebruik maken van
Wifi. Het netwerk is 3B gasten en het wachtwoord is
@2018!Gast
Wij wensen u een fijn en onbezorgd verblijf.
Geniet! maar denk daarbij ook aan de andere gasten. Houd
geluid op kamersterktes en voorkom geluidsoverlast.
Voor nadere informatie en vragen kunt u terecht bij onze
medewerkers.
Met vriendelijke en gastvrije groet,
Directie en medewerkers

Eet- & Biercafé 3B | Logement 3B

DOKTERSWACHT: 0900-1127112
Adres:Bolswarderbaan 1 (Antonius Ziekenhuis)
Deze informatie en huisregels zijn onlosmakelijk verbonden aan onze Algemene
Voorwaarden. Bij reservering bent u hiermee akkoord gegaan. Een exemplaar hiervan
is te lezen op onze website www.logement3b.nl. Wanneer u prijs stelt op een
papieren exemplaar hiervan kunnen wij deze voor u afdrukken

