
RESERVATIEFORMULIER
BEGIJNHOF CONGRES HOTEL

 
KU Leuven Dept. Electrical Engineering-ESAT/COSIC #1568

18/09/22 - 22/09/22
 

Graag retourneren per e-mail vóór 18 Augustus 2022 (info@bchotel.be).
Na deze datum kunnen reservaties enkel worden aangenomen op basis van onze beschikbaarheid.

 
1. BOOKING DETAILS

 
 
Aanspreking : Dhr. / Mevr. / Prof. / Dr. / Dhr.&Mevr. / Dhr.&Dhr. / Mevr.&Mevr.  / ….
Naam : 
Voornaam : 
Document type (paspoort/ ID) : 
Document nummer :
  
Naam bedrijf (niet verplicht) :
BTW-nummer (niet verplicht) :
Adres  
  
Land :
  
Telefoon/ Gsm :
E-mailadres :
  
Aankomstdatum :
Verwachte aankomsttijd :
Vertrekdatum :
Verwachte vertrektijd :
Aantal personen :
 

2. TARIEVEN

                          
Kamertype Aantal kamers Aangeboden Tarief

Eenpersoonskamer  €142(week) €112(weekend)

Tweepersoonskamer  €162(week) €132(weekend)
 
Deze prijzen zijn per kamer per nacht, ontbijtbuffet, BTW, City Tax en Wi-Fi inbegrepen.
 



 
 
 
3. GARANTIE
 
Reservaties moeten gegarandeerd worden met geldige kredietkaartgegevens.
Ten laatste 7 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail dienen wij deze ontvangen te hebben.
Deze kredietkaartgegevens kunt u via het online portaal (uitleg in de bevestigingsmail) door te geven. Bij vragen of problemen hiermee kunt u
steeds contact opnemen met het hotel.
               
 
 
4. ANNULATIEVOORWAARDEN
 
Reservaties kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24u00 vóór de dag van aankomst.
Bij annulatie tussen de 24u00 voor de dag van aankomst en 16u00 op de dag van aankomst wordt 50% van de kamerprijs van de eerste
overnachting aangerekend.
Bij annulatie na 16u00 op de dag van aankomst of bij No Show wordt 100% van de kamerprijs van de eerste overnachting aangerekend
Gelieve te noteren dat annulaties steeds per e-mail dienen te worden bevestigd.
 
 
5. VOORWAARDEN
 
ROKEN:
Roken is verboden in het hotel. Bij overtreding wordt er een boete van €150 aangerekend. 

CHECK-IN:
Vanaf 14u.
 
CHECK-OUT:
Check-out dient te gebeuren VOOR 11u. 

PARKING: 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of schade op de parking. Prijs bedraagt €12 per nacht, per wagen. Indien u
op onze parking achter het hotel geparkeerd zult staan, gelieve hier uw nummerplaat in te vullen:
.................................................................... 

 

ADMINISTRATIE: 
 Het opgegeven adres zal als facturatieadres gebruikt worden. 

 

Verlies of niet afgeven van een sleutel bij check-out resulteert in een boete van €50. Indien u de sleutel aan ons kunt terugbezorgen, wordt de
boete geannuleerd. 

IK BEVESTIG DAT IK BOVENSTAANDE HOTELVOORWAARDEN GELEZEN HEB EN GOEDKEUR. 
 DOOR TE ONDERTEKENEN BEVESTIG IK OOK DAT DE INGEVULDE INFORMATIE CORRECT IS. 

 
 
Datum                                                   
Handtekening                                    
 
 


