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UPDATE
LIMBURG
WEEKEND !

Update: Wie sjoën os
Limburg is ... weekend 2019

Met betrekking tot het te organiseren Limburg
weekend (het weekend van 22 en 23 juni
2019) nog even het volgende:
Het programma blijft ongewijzigd!
Met betrekking tot het hotel:
Ik heb vanmorgen nog een gesprek gehad met de
directeur van Best Western Slenaken, in verband
met de onduidelijkheid over de uiteindelijke prijs en
de voorwaarden:
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving en de
verwachte boekingsdrukte -hier in het zuiden- kon
men de optie op (10-) hotelkamers slechts t/m 15
april 2019 geven.
Wij hebben daarentegen een kamer-upgrade
gekregen, de Junior Suites in plaats van de
standaardkamers.
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving dat u zelf
diende te boeken, kwam ik overeen dat ik de
aanmeldingen en tevens de hotelboekingen ga
bijhouden.
Hoe gaat dit nu verder in zijn werk?
Ik houd de aanmeldingen bij en Ik zal vervolgens eenmaal per week - een update aan het hotel
geven met betrekking tot de nieuw te boeken
kamers, hierbij dien ik: de naam/adres/woonplaats
en contactgegevens (telefoonnummer en
emailadres) van iedere aanmelder (+boeker) te
vermelden. Ik dien daarbij aan te geven of het een
definitieve (kamer-)boeking betreft (jullie ontvangen
vervolgens een bevestigingsbericht van het hotel)
of een optie voor een kamer (een voorlopige
reservering voor een kamer).
De overige voorwaarden bleven ongewijzigd van
kracht en deze luiden:
- 1 persoon, in een luxere eenpersoonskamer, 89
Euro per nacht;
- 2 personen, in een luxere tweepersoonskamer,
116 Euro per nacht;
(de genoemde bedragen zijn exclusief
toeristenbelasting ad. 2,50 Euro, per persoon, per
nacht).
Kamersleutel kan op dag van aankomst, vanaf
14.30 uur, in ontvangst worden genomen, op dag
van vertrek dient kamersleutel voor 11.00 uur te
worden ingeleverd.
De bedongen betalings en
annuleringsvoorwaarden:
Betalingsvoorwaarden Hotel Best Western:
100 % van de factuur: 30 dagen voor aankomst.
Annuleringskosten Hotel Best Western:
Meer dan 30 dagen voor aankomst: kosteloos;
Binnen 30 dagen voor aankomst: 50% van het
reserveringsbedrag;
Binnen 7 dagen voor aankomst: 100% van het
reserveringsbedrag.
Voor verdere info met betrekking tot het Best
Western Hotel Slenaken, zie:
www.hotelslenaken.com
Hierbij allen hartelijk uitnodigend,
Peter
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