Coninckstraat 15
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Tel: +31 (0)33 4729797
E-mail: info@tabaksplant.nl
website: www.tabaksplant.nl

Beste gast van Hotel de Tabaksplant,
Het kan u niet ontgaan zijn dat de wereldwijde uitbraak van het COVID- 19 (coronavirus) voor iedereen vele
gevolgen heeft. De afgelopen dagen zijn wij door veel van onze gasten gebeld met de vraag: “Bent u nog wel
gewoon open?” Voor alle duidelijkheid en uw en onze gemoedsrust: Wij blijven (tot nader order) gelukkig
gewoon open en kijken er naar uit om u in ons hotel te mogen blijven verwelkomen.
Wij kunnen zeer goed begrijpen dat er onzekerheid heerst omtrent de gevolgen van het virus. Langs deze weg
willen wij u graag op de hoogte brengen van de maatregelen die Hotel de Tabaksplant reeds heeft getroffen
zodat wij, u, een zo hoog mogelijke vorm van hygiëne en veiligheid m.b.t. uw gezondheid kunnen bieden.
In verband met de gevolgen van COVID-19 zijn er de volgende aanpassingen:

De receptie is geopend van 09.00 tot 19.00 uur.
Binnen deze tijden kunnen wij voor u het ontbijtpakket, overige versnaperingen en incheck en uitcheck
verzorgen op maandag tot en met vrijdag.
Indien u voor 09.00 uur het hotel verlaat dan kunt u de kamersleutel bij de uitgang -bij de receptiedeur- in de
box gooien en de voordeur achter u dichttrekken.
Inchecken na 19.00 uur is helaas niet mogelijk.

Op zaterdag en zondag is de receptie geopend van 08.30 uur tot 19.00 uur
Binnen deze tijden kunnen wij voor u het ontbijtpakket, overige versnaperingen en incheck en uitcheck
verzorgen op zaterdag en zondag.
Indien u voor 08.30 uur het hotel verlaat dan kunt u de kamersleutel bij de uitgang -bij de receptiedeur- in de
box gooien en de voordeur achter u dichttrekken.
Wij vragen u vriendelijk alle consumpties e.d. gelijk af te rekenen i.v.m. de gewijzigde openingstijden van de
receptie.

Wij volgen alle instructies van het RIVM nauwgezet en doen meer…
Algemene hygiëne
Wij hebben al onze medewerkers geïnformeerd om de geldende hygiëne- instructies in openbare plekken nog
beter in acht te nemen. Wij vragen u als gast ook de hygiëne-instructies op te volgen: denk aan het regelmatig
wassen en ontsmetten van uw handen, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog en gebruik papieren
zakdoeken.
In de openbare ruimtes zijn hygiëne-gel en spray en tissues voor u aanwezig.
Hygiëne in de hotelkamers, de Conickskamer, de Tuinkamer en overige algemene ruimtes
Onze collega’s reinigen en desinfecteren de hotelkamers volgens de hoogst mogelijke normen met de
daarvoor beschikbare middelen en materialen. Bovendien hebben wij in de openbare ruimtes de frequentie
van de schoonmaak opgeschroefd en onze collega’s geïnstrueerd extra schoonmaakwerkzaamheden uit te
voeren. Wij hebben voldoende handzeep en papier op voorraad, zodat uw en onze hygiëne ook op dat vlak
gewaarborgd is.
In de afgelopen jaren hebben wij voor meerdere uitdagingen gestaan. Mede door uw vertrouwen zijn wij hier
telkens sterker uitgekomen. Wij willen dan ook namens het gehele team aangeven, dat wij er alles aan doen
om uw gezondheid voorop te stellen. Wij houden de nieuwsberichten op verschillende kanalen
vanzelfsprekend nauwlettend in de gaten. Indien deze berichten ertoe leiden dat het bovenstaande
verandert, zullen wij alles in het werk stellen u daar zo snel mogelijk over te informeren zoals via onze website
en social media.
Onze werkzaamheden zijn erop ingericht u te ontzorgen en dat doen wij met volle overgave. Wij kijken er dan
ook naar uit u in deze bijzondere periode te mogen ontvangen in Hotel de Tabaksplant.
Indien u vragen heeft kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0) 33 4729797 of u kunt ons per e-mail
benaderen via info@tabaksplant.nl
Namens ons gehele team met gastvrije groet,
Yves Soudan en Petra Egbring
Hotel de Tabaksplant

