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TERMS & CONDITIONS 2013

Article 1 & 2  Enjoy the moment, live now, be happy and smile
At The Student Hotel we meet so many different people from around the world and we, as The 
Student Hotel, try our best to be happy all the time. We would appreciate if you also spend a moment to focus 
on the now, enjoy the moment and be happy. Hopefully this will lead to, not just only a 
happier student (hotel) but a more peaceful and smiley world. Enjoy your time at The Student Hotel.

Article 3: Payment method and payment period
Payments shall be made using a digital invoice in accordance with the payment term(s) stated on the invoice 
and in a manner as indicated on the website.
Payment on invoices shall be done within 10 days from invoice date.

Important!
If payment is not received, not received in full or is received late, access to the room will be blocked automat-
ically. In that case, Student Hotel  reserves the right to make the room available for an other guest. In such 
case, the payment obligation for the agreed term will continue unabridged.

Article 4: Definitions
In this document, the following terms shall be understood to have the meanings assigned to them below:

Student Hotel
All branches of the private limited company City Living B.V. in the Netherlands, as well as its affiliated compa-
nies and businesses, regardless of their names.

Contracting Party
The natural person or legal entity that has concluded a contract for the performance of services as referred to 
below. The Contracting Party shall also be understood to mean the party furnishing security, whether or not in 
the Guest’s name, and has concluded a contract for the performance of services as referred to below. 

Guest
The party or parties to whom we render the services described below pursuant to a contract concluded with 
the Contracting Party. References in these terms and conditions to the “Guest” will also be interpreted to refer 
to the party or parties who accompany the Guest. Unless explicitly provided otherwise, references in these 
terms and conditions to the “Guest or Contracting Party” shall also be read as meaning “both the Guest and the 
Contracting Party”. 

Services
Our provision of hotel accommodations and rendering of hotel services, in the broadest sense of the terms, 
including offering meals, reception services, cleaning services, common areas and security.

In writing
Written (as opposed to oral) communication, including notifications received by e-mail/Internet.

Additional Services
Services we perform that are not agreed in the original Hotel Agreement.

Reservation
The conditional contract that a Guest enters into with us in digital form that establishes the period for which, 
and the terms and conditions under which, our services will be contracted. 
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Optional Reservation 
An option right when making a reservation for a group.

Article 5: Our Obligations
1. We will make the agreed hotel accommodation available to the Guest for the agreed period and/or perform 
the agreed services in accordance with the statements on our website. 
2. The provision described above in 5.1 shall not apply: 
a. in the event of force majeure as described below in Article 14; 
b. if the Contracting Party fails to pay the agreed security deposit or interim payment, or fails to do so on time;
c. if the Contracting Party fails to meet in full the obligations the Contracting Party has to us, regardless of how 
those obligations arose. 
3. Unless agreed otherwise by e-mail, we will make the hotel accommodation available to the Guest at 3 p.m. 
on the check-in date until 10 a.m. on the check-out date. 
4. We shall be entitled to offer the Guest other hotel accommodations of at least comparable quality to the 
accommodations to be offered pursuant to the Hotel Agreement. If the Guest objects to this, the Guest or the 
Contracting Party will be entitled to terminate the Hotel Agreement with immediate effect. If the hotel accom-
modation offered to and accepted by the Contracting Party or the Guest is cheaper than the original accommo-
dation, we will credit the Contracting Party’s account for the difference. We shall in no account be liable for any 
other form of damages. 
5. We cannot be required to receive and/or keep custody of any of a Guest’s property except in exchange for a 
fee. In that case we will exercise all due care in keeping the property. Article 11(7) shall apply unabridged.

Article 6: House Rules
1. Student Hotel has house rules in place in order to preserve order, peace and quietness in our hotels and to 
ensure that all of our Guests receive high-quality services. The house rules are posted in locations where they 
may easily be seen by our Guests or will be offered in digital form on our Guests’ personal portal. The house 
rules are shown below as an attachment.
2. We are entitled at all times, without any notice of termination being required, to terminate the Hotel Agree-
ment with the Contracting Party and to deny the Guest access to our hotel accommodations if the Guest or 
someone accompanying the Guest violates the house rules or acts in such a way that the order, peace and qui-
etness or normal operation of our hotel could be jeopardised. The Guests and anyone accompanying the Guest 
must leave the hotel upon request. We are not obliged to provide reasons for our request. 
3. We are entitled to discontinue or cease offering our services if the Guest or someone accompanying the 
Guest fails to conduct themselves in accordance with the standards that are customary for our hotels. In that 
case, the Guest and those accompanying the Guest must leave the premises upon request. The requirements 
we impose may include those relating to the Guest’s physical appearance. 
4. We do not permit animals to be on our premises, either those owned by the Guest or by anyone accompany-
ing the Guest. 
5. We are entitled to terminate any agreement we choose if public order has been disturbed or is in jeopardy of 
being disturbed. Termination will take place after consulting the local management. In such cases we shall not 
be liable to pay any damages of any kind. 

Article 7: Payment
1. The Contracting Party owes us all the amounts stated in this agreement. For Additional Services we will 
charge the corresponding fee. 
2. The Contracting Party and the Guest shall be jointly and severally liable for all claims that we have and/or 
come to have against one or both of them. Every payment made by the Guest will release the Contracting Party 
from a corresponding amount of its debt. 
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3. The Contracting Party shall be considered to have concluded the Hotel Agreement or any other agreement 
also on the Guest’s behalf. The appearance of the Guest alone acknowledges the Contracting Party’s authority 
to represent the Guest. 
4. We have the right to retain and, if appropriate, to pledge any goods which the Guest and/or Contracting Party 
keeps in the hotel as long as the Guest and/or Contracting Party has not fulfilled all of its obligations to us. 
5. In the case of a continued failure to pay, the Contracting Party and/or the Guest shall be in default by op-
eration of law. In that case, the Contracting Party and/or the Guest will be liable to pay late-payment interest 
without any notice of default being required. This late-payment interest rate will be 1.5% per month or part of 
a month.  
6. Failing to pay on time will also subject the Contracting Party and/or Guest to all related extrajudicial and 
pre-litigation costs, as well as all court costs. The extrajudicial and pre-litigation costs will be fixed at 15% of 
the principal sum owing, with a minimum of €250, plus any VAT owed on that amount. 
7. Payment must be made in euro. If we accept payment in a foreign currency, the currency exchange rate in 
effect on that date will be applied. If we accept payment in a foreign currency, we will be entitled to charge 
administrative costs of no more than 10% of the amount in foreign currency. 
8. We have the right to refuse payment by cheque, giro acceptance form or other means of payment, or to at-
tach conditions to their acceptance. 

Article 8: Reservations
1. A reservation becomes final after we confirm it by e-mail.  
2. Without prejudice to the provisions in the previous paragraph, we are entitled to allow a reservation to lapse 
if the Guest has not registered by 3 p.m. on the first day of the period covered by the reservation. This provi-
sion will not apply if the Contracting Party has already paid, or guaranteed payment, for the period covered by 
the reservation. 
3. If the check-in and/or check-out date changes, the original, final reservation will lapse and a new final res-
ervation will be established, in mutual consultation. 

Article 9: Group Reservations
1. Reservations of ten or more rooms qualify as group reservations. The other terms and conditions apply to 
group reservations notwithstanding the provisions of this Article. 
2. A group reservation will become final only after it is confirmed by both the Contracting Party and by us by 
e-mail. If the check-in and/or check-out date changes, the original, final reservation will lapse and a new final 
reservation will be established, in mutual consultation. 
3. An optional reservation may be made in the case of group reservations. This option may only be provided in 
digital form. The optional reservation will lapse if the option holder does not inform us, within the time period 
we indicate, that the option holder wishes to proceed with the reservation.
4. In the case of a group reservation, the Contracting party can reduce the reservation by up to 25% of the 
number of rooms originally reserved, free of charge. If the number of rooms reserved by the group reservation 
falls below ten, then the reservation will no longer be considered a group reservation. 
5. If the Contracting Party cancels the reservation between seven days and one month before the check-in 
date, the Contracting Party will owe us 50% of the reservation value. If the Contracting Party cancels the reser-
vation within seven days of the check-in date, the Contracting Party will owe us 75% of the reservation value. 
6. The Contracting Party will ensure that we have the names and addresses of all Guests not later than five 
days before the check-in date. 
7. The Contracting Party will pay 100% of the reservation value not later than seven days before the check-in 
date. If the Contracting Party defaults in paying this amount, we will automatically consider the Contracting 
Party to have cancelled the final reservation. In such case, the Contracting Party will be liable to pay us the full 
reservation value. 
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Article 10: Cancellation
1. A Hotel Agreement can be cancelled at any time.
2. When booking online, the contracting party may terminate the Hotel Agreement within 7 working days with-
out a charge. In this case The Student Hotel will reimburse the contracting party to the instalments paid within 
30 days.
3. If the Guest has found a replacement guest for the remaining period of the contract and the incoming guest 
has signed a Hotel Agreement to confirm this, the only costs for cancellation are an administration fee of EUR 
250. The deposit from Guest will be refunded as soon as we have received full payment of the deposit of the 
replacement Guest.
4.  In case no replacement guest has been found or only for part of the remaining contract period, the cancella-
tion costs will be 70% of the    contracted and unpaid accommodation fee for (the part of) the remaining period 
for which no replacement guest has been found. 
5. Notice of cancellation and notice of replacement must be provided by e-mail. A Contracting Party shall 
derive no rights from an oral cancellation or replacement. 

Article 11: Liability
1. We are exclusively liable for paying compensation for the direct harm or loss resulting from our culpa-
ble failure to perform the Hotel Agreement and/or Additional Service. We expressly accept no liability to the 
Contracting Party/Guest if our failure to perform the agreement results from a circumstance that cannot be 
attributed to us, including but not limited to labour strikes, fires, business disruptions or governmental actions. 
We also accept no liability for any harm or loss caused by persons or property that the Guest has brought into 
the hotel or caused to be brought into the hotel.
2. A Student Hotel’s liability will never exceed the value of the Hotel Agreement or payment for the harm or 
loss covered by the insurance company or the amount in compensation for the harm or loss another third par-
ty pays to us. The Student Hotel will produce a statement of the current insurances in effect upon the Contract-
ing Party/Guest’s request.
3. If harm or loss occurs as a result of the culpable failure to perform on the part of a third party whose servic-
es we have engaged, such as a security or cleaning company, then the Guest or Contracting Party compensa-
tion will be limited to the compensation we receive from the relevant third party.  We take measures to ensure 
the security of the hotel accommodation. Should an incident (such as theft or vandalism) occur despite this 
that is directly attributable to the failure of the security service, the Guest or Contracting Party will receive the 
payment that we have demanded from the security service on duty at the time of the incident. 
4. If property is stolen or damaged, the Guest must prove that the loss or damage to the property occurred in 
the hotel accommodation as a result of the acts or omissions on the part of the third party whose services we 
have engaged.
5. Except as set out above, we accept no liability for any harm or loss caused in respect of any persons and/or 
their property, including death, personal injury, property damage or theft.
6. We are not liable to the Guest for a harm or loss that occurs as a result of or in connection with the per-
formance of any agreement between Student Hotel and the Contracting Party/Guest if the Contracting Party/
Guest is insured, or could have been insured, against the relevant harm or loss.
7. With due observance of the foregoing, we will be liable for the harm or loss of goods that the Contracting 
Party/Guest has placed in our custody in exchange for a fee. The damages in this case will be limited solely to 
the current market value of the goods in question. We will not be liable for the contents of these goods. A wal-
let will be covered but the contents of that wallet will not be covered unless we were given a written statement 
of the contents at the time it was placed in our custody. We expressly exclude liability for any other form of 
harm or loss, including consequential harm or loss. 
8. We shall never accept any liability for any goods placed in our custody or left with us in any way – regard-
less of how that arrangement was arrived at or who placed the goods in our custody or left the goods with us 
– unless we have charged a fee for the arrangement. 
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Article 12: Liability of the Guest and/or Contracting Party
1. The Contracting Party/the Guest or those accompanying that Contracting Party and/or Guest are jointly and 
severally liable for all harm or loss that has been and/or will be inflicted upon Student Hotel and/or any third 
party as the direct or indirect consequence of misconduct and/or a wrongful act instigated by this Contracting 
Party/Guest and those accompanying that Contracting Party and/or Guest. 
2. This liability also applies in respect of violations of the house rules instigated by the Contracting Party and/
or Guest and those accompanying that Contracting Party and/or Guest. 
3. This liability also applies in respect of harm or loss caused by any animal and/or any substance and/or any 
property held by or under the supervision of the Contracting Party and/or Guest and those accompanying that 
Contracting Party and/or Guest. 
4. We may file an official report with the local police if we observe misconduct, criminal acts or violations of 
the house rules.     

Article 13: Complaints
1. A complaint filed with Student Hotel regarding the performance of the Hotel Agreement must be made in 
writing by the Contracting Party/Guest and be submitted immediately after discovering the failure to perform 
for which Student Hotel is liable.
2. If a complaint is deemed to be well-founded, we will, if and to the extent it is in our power to do so, attempt 
to eliminate the cause of the complaint as quickly as possible.

Article 14: Force Majeure
1. The term ‘force majeure’ will be understood to include: staff illness, war, threat of war, civil unrest, labour 
strikes or sit-ins, water damage, acts of war, fire, flood or acts undertaken by the government. 
2. In the case of force majeure, we are entitled to either suspend performance of the Hotel Agreement or 
cancel the Hotel Agreement. In that case, we shall in no way be liable to pay for any harm or loss incurred as a 
result. 
3. The foregoing provisions also apply if a force majeure situation arises in respect of persons/services and/
or institutions we use to perform the Hotel Agreement or an Additional Services. This also includes suspensive 
or resolutive conditions fulfilled with respect to the aforementioned persons/services and/or institutions or 
improper performance on the part of the aforementioned persons/services and/or institutions. We shall not be 
required to prove the effect of the foregoing on our business operations.

Article 15: Found Property
1. Every Guest and/or his or her guest(s) are required to turn in any property they find to the reception desk as 
soon as possible. We shall obtain ownership of any items that are not claimed by the rightful owner within one 
year after they are turned in to us. 
2. The Guest shall bear the risk and expense of the shipping of any property lost by the Guest or his or her 
guest(s). We shall never be obliged to send such property. 

Article 16: Applicable Law and Disputes
This Agreement and any additional agreement(s) relating to branches of Student Hotel in the Netherlands shall 
be governed by the laws of the Netherlands. The competent court in Amsterdam, the Netherlands, shall have 
exclusive jurisdiction over all disputes that may arise in relation to this agreement or its performance or in 
relation to any additional agreement concluded between Student Hotel and the Contracting Party/Guest.
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Dear Guest,

Welcome to The Student Hotel! We hope you enjoy your stay with us and also here in this beautiful city.
We aim to provide a first class service to all our guests here at The Student Hotel so you can relax and focus 
on your studies.  If you have any questions about life here in the residence please do not hesitate to contact 
any of our staff – we will be pleased to help you.

If you have a problem with any of the facilities i.e. – internet, laundry etc… please inform us as soon as possi-
ble so we can resolve the issue in the shortest time available.

We are all here to study hard and have a good time.  Our policy is simple; respect the building and everyone 
in it. We are not here to control you and spoil the fun but we do expect that you respect our building, staff and 
other guests.  In order to avoid any misunderstanding on what “respect” implies, please find below our house 
rules.  For people who continue to disrespect our building and other guests, we will have to take the measures 
pointed out below.

RECEPTION OPENING HOURS
For information on reception opening hours, please check the notice board in the lobby or on the door of the 
Hotel Manager’s office.  This information will also be available on your online portal and the Guest Directory.  

AVAILABILTY
The Building Manager will be here to help you as much as possible; however, he/she cannot be present all 
the time.  We do have security staff available 24hrs who you can contact when the outside reception opening 
hours..  You can find the number in the lobby or on the door of the Hotel Manager’s office and outside the en-
trance.
If you contact our Management Team and/or security staff outside office hours/reception opening hours with-
out compelling need, we will have to charge you €50.

NOISE & PARTIES
We understand everyone likes to party.  But in order to minimise complaints from other guests and neighbours 
we ask you to respect the following:
Sunday to Thursday – There should be no noise (parties, music) in the residential areas, the garden and/or 
right outside the hotel after 00.00 hrs
Friday & Saturday – There should be no noise (parties, music) in the residential areas, the garden and/or right 
outside the hotel after 01.00 hrs

If we receive too many complaints from guests or neighbours, the following “3 strike” procedure will apply.
1st Complaint – We will issue the offending guest(s) with their 1st Strike
2nd Complaint – We will issue the offending guest (s) with their 2nd Strike
3rd Complaint – We will issue the offending guest(s) with their 3rd and final Strike.
4th Complaint – We will terminate the contract of offending guest(s) with The Student Hotel
We will have exceptions to these rules only on Official/by the Management approved Student Parties.

EMERGENCY EXITS
Emergency routes and exits should remain clear at all times.  Anyone who blocks the stairways and exit points 
will immediately receive an Official Warning.  Please refer to the “strike” policy written above.  
Use of Emergency Exit doors is strictly prohibited in non emergency situations.
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SMOKING
If any member of our team sees you smoking in the building, there will be an immediate charge of €50.  
Smoking in the building is unhealthy and also dangerous for the other guests.  If people continue to smoke in 
non designated areas, it will be left to the discretion of the Hotel Manager on how to proceed.

FIRE ALARM
The Hotel assumes no responsibility for the costs of fire alarms set off by candles, illegal smoking or manipu-
lation of smoke detectors willfully manipulated by a person. These costs must be paid immediately on site by 
the offending parties.

ILLEGAL SUBSTANCES. DRUGS & WEAPONS
Bringing illegal substances, drugs and weapons into the hotel is strictly forbidden and will lead to immediate 
dismissal and notification of the proper authorities.

KEYS
If you lose your Electronic key, there will be a charge of € 25 to replace it and program you a new one.  
If you forget your key during office hours, a member of our staff will come to open your door free of charge.  If 
you forget your key outside of office hours, a charge of € 50 will be made in order for a member of our staff or 
security to come to the building and open your door.

BIKES
We provide one bike for each student resident guest included in the rent and rent out bikes to hotel guests. The 
use of this bike should follow certain rules, included in our house rules:

• The user should check the bike on damage within 2 days after check in. 
Any damage(s) should be reported via the room check which you can find on your personal portal. Hotel guests 
should report damage(s) at the reception on the same day when the bike key has been issued. Faults or loss of 
value that is not reported this way is the responsibility of the user.
• When not in use and when at the TSH location, all bikes should be stored in the basement, in the parking spot 
corresponding to the bike number;
• The only exception is if bikes are not used for a period of maximum 15 minutes;
• Users of bikes parked outside on within 100 meters from TSH for over 15 minutes will get a fine of €25. 
• For bikes parked in TSH but not in the basement the user will be fined €25.
• If a user is fined for this more than 3 times, the use of the bike will be terminated and the bike will be locked;
• The user of the bike is fully responsible for the bike; repairs, maintenance, theft or any loss of value will 
be the responsibility of the user. In case of damage or a repair issue, the user can either (arrange the) repair 
himself or report the issue to reception for The Student Hotel to arrange repair. In the patter case, the user will 
be charged with the (likely reasonable) costs of the repair. Any loss of value will be invoiced to the user and if 
needed settled with the deposit. The replacement value of the The Student Hotel bike is €350. In case of theft 
or total loss, this value will be invoiced or settled with the user. Any other costs for repair will be invoiced / 
settled at the real cost price;

BIKE INSURANCE
• The bike insurance covers the theft of the bike, not damages, repairs, maintenance or any other costs of loss 
of value;
• Theft is not covered if the user has ever been fined for parking the bike not according to the house rules or in 
case TSH can prove that the bike has ever been parked not according to the house rules;
• Theft is only covered if the student can show it still possesses the key to the lock;
• After each theft, the insurance policy has to be renewed and the premium has to be paid again for the re-
maining period;
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GYM
The gym is available for all guests of The Student Hotel.  The gym is open 7 days a week from 07.00hrs – 
23:00hrs.
When using all fitness equipment ensure that everything is returned in the correct place and that nothing is 
taken out of the gym area.  This area is monitored by CCTV.  Do not misuse any of the equipment in any way. 
Please use a towel to clean all equipment after use.
 
GAMES AREA
The game area is available for all guests of The Student Hotel.  The game area is open 7 days a week from 
08.00hrs – 23.00hrs.
When using all games equipment, ensure that all equipment is put back in the correct place and nothing is 
taken out of the area.  This area is monitored by CCTV.  Do not misuse any of the equipment in any way.

ROOM
It is forbidden to apply nails, screws, etc. in walls, floors and ceilings. It’s also not allowed to move the fixed 
furniture in the room.
The following items are prohibited within The Student Hotel: 
• candles 
• incense sticks 
• additional furnishings 
• deep fat fryers and woks
• oil burners.

KITCHENS
Your common kitchen will be cleaned every week. Please check the notice board in your kitchen for the clean-
ing schedule.   We ask you to arrange the kitchen before each cleaning in order to make life a little easier for 
our team.  This means nothing on the tables, chairs, sink area and windows such as empty bottles, food and 
rubbish. If the kitchen isn’t arranged, everything we find lying on all tables and surfaces will be taken away.  If 
there is mess left in your kitchen on a regular basis, a charge will be applicable to all occupants of the kitchen 
due to the extra cleaning efforts of our staff.

GARBAGE
Put the rubbish into the outside bins provided whenever they are full, don’t put anything in the bins without a 
plastic bag.  You can arrange a schedule with the other guests who share the kitchen to put out the garbage.       

PETS
Pets are not allowed.

RESPONSIBILITY
The Student Hotel is not responsible for damage to or theft of personal property.

CHECK – OUT PROCEDURE
Before your contract ends with The Student Hotel, we ask that you “liaise” at least two weeks before with the 
Manager.  This will be to prepare your check – out and discuss your experience at The Student Hotel.  Arrang-
ing this meeting is important for us as it will give us time to organize your room, deposit and check out time.

As part of the check out procedure you need to provide The Student Hotel with a proof of de-registering at 
Cityhall from The Student Hotel’s address.
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Please leave your room as clean as you find it, if your room is clearly not cleaned or dirty when you check out, 
we will deduct a minimum of €50 from your deposit for extra cleaning costs.
Please make sure you clean your section of the Fridge/Freezer and remove all items before you leave, not only 
for us, but for the hygiene of the other guests.  If this is not completed a €50 charge will be deducted from your 
deposit

Inflicting damage to the room inventory (decoration) and/or theft of property from The Student Hotel shall be 
charged to the person responsible.

CCTV
For your safety and the safety of the other guests of The Student Hotel CCTV footage are recorded and filed in 
the residential areas.

The Student Hotel is authorized to refuse the access to the hotel when violating the house rules above.
For more information about The Student Hotel or any of our services, take a look at your personal Portal and/
or our Guest Directory which you can find in your room.
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Artikel 1 & 2: Geniet van het moment, leef nu, wees vrolijk en lach
In The Student Hotel ontmoeten wij veel verschillende mensen uit verschillende delen van de wereld. Wij, als 
The Student Hotel, streven ernaar zo veel mogelijk vrolijk te zijn. Sta ook stil bij het hier en nu, geniet van het 
moment en wees vrolijk. Hopelijk zal dit leiden tot niet alleen een vrolijker student (hotel) maar tot een meer 
vredige en blije wereld. Geniet van je verblijf in de Student Hotel.

3: Betalingswijze 
Betalingen geschieden aan de hand van een digitale nota  tegen daarop vermelde betalingstermijn(en) en 
verder op een wijze zoals op de website vermeld. Betalingen dienen te worden voldaan binnen 10 dagen na 
factuurdatum.

Let op!
Bij niet, niet volledige of te late betaling wordt de toegang tot de kamer automatisch geblokkeerd. Student Ho-
tel behoudt zich in dat geval het recht de kamer beschikbaar te stellen aan een andere gast. De betalingsver-
plichting voor de overeengekomen duur blijft in dit geval onverminderd van toepassing. 

Artikel 4: Definities
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

Student Hotel
Alle vestigingen van de besloten vennootschap City Living B.V. in Nederland alsmede daaraan gelieerde 
bedrijven en ondernemingen, hoe ook genaamd.

Contractant 
De (rechts)persoon die met ons een overeenkomst tot het verrichten van diensten als hierna bedoeld heeft 
gesloten. Onder Contractant wordt eveneens verstaan de zekerheidssteller die al dan niet in naam van de Gast 
een overeenkomst tot het verrichten van diensten als hierna bedoeld heeft gesloten. 

Gast
Diegene(n) aan wie wij op grond van een met een Contractant gesloten overeenkomst de diensten verlenen als 
hierna omschreven. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van Gast wordt hieronder tevens verstaan 
diegene(n) die Gast vergezelt of vergezellen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald wordt in deze voorwaarden 
onder Gast of Contractant verstaan zowel Gast als Contractant.  

Diensten
Door ons beschikbaar te stellen hotelaccommodatie en verlenen van (hotel)diensten in de ruimste zin des 
woords, waaronder het aanbieden van maaltijden, ontvangst, schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes 
en beveiliging.

Aanvullende diensten
Ons opgedragen diensten die niet bij de oorspronkelijke Hotelovereenkomst zijn overeengekomen.

Schriftelijk
Geschreven (in tegenstelling tot mondeling) inclusief mededelingen per e-mail / per internet.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013
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Reservering 
De in digitale vorm door Gast met ons aangegane voorwaardelijke verbintenis waarbij is vastgelegd in welke 
periode en tegen welke voorwaarden onze diensten zullen ingaan. 

Optionele reservering
Optierecht voor groepsreservering.

Article 5: Our Obligations
1. Wij zullen aan Gast gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen hotel ter beschikking stel-
len en/of de overeengekomen diensten verlenen conform onze uitingen op de website. 
2. De bepaling als hiervoor onder 7 omschreven is niet van toepassing: 
a. ingeval van overmacht als hierna omschreven in artikel 14; 
b. indien door Contractant de overeengekomen waarborgsom of tussentijdse betaling niet dan wel niet tijdig is 
betaald; 
c. indien Contractant niet dan wel niet volledig voldoet aan de verplichtingen die Contractant, uit welke hoofde 
dan ook, jegens ons heeft. 
3. Tenzij, per mail, anders overeengekomen zullen wij de hotelaccommodatie aan Gast ter beschikking stellen 
van 15.00 uur op de dag der aankomst tot 10.00 uur op de dag van vertrek. 
4. Wij zijn gerechtigd om aan Gast andere hotelaccommodatie van minimaal vergelijkbare kwaliteit aan te 
bieden dan volgens de Hotelovereenkomst ter beschikking zou worden gesteld. Voor het geval dit voor Gast 
bezwaarlijk is heeft Gast of Contractant het recht met onmiddellijke ingang de Hotelovereenkomst te beëindi-
gen. Voor het geval de aangeboden en door Contractant of Gast geaccepteerde hotelaccommodatie goedkoper 
is dan de oorspronkelijke accommodatie, zullen wij het bedrag van de besparing voor rekening van Contract-
ant boeken. Wij zullen in geen geval gehouden zijn tot enige verdere schadevergoeding. 
5. Wij kunnen niet gehouden worden enig goed van een Gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen anders 
dan tegen betaling. In dat geval zullen wij als een goed huisvader de zaken bewaren. Artikel 11 sub 7 is onver-
minderd van toepassing.

Artikel 6: Huisregels 
1. Teneinde de orde en rust in onze hotels te bewaren en een goede kwaliteit van dienstverlening aan alle 
Gasten te waarborgen kent Student Hotel huisregels. De huisregels bevinden zich op een voor Gasten duidelijk 
waarneembare plaats dan wel zullen deze digitaal worden aangeboden op de persoonlijke portal van de Gas-
ten. De huisregels zijn hieronder als bijlage weergegeven.
2. Wij zijn gerechtigd om, zonder opzegtermijn, de Hotelovereenkomst met een Contractant te beëindigen en 
Gast de toegang tot onze hotelaccommodatie te ontzeggen, indien een Gast of degenen die Gast vergezellen, 
bij herhaling de huisregels overtreden dan wel zich dusdanig gedragen dat de orde, rust of normale exploitatie 
van ons hotel daardoor (kunnen) worden verstoord. Op eerste verzoek dienen Gast en zij die Gast vergezellen 
het hotel te verlaten. Wij zijn niet gehouden ons verzoek te motiveren. 
3. Wij zijn gerechtigd het verlenen van onze diensten te staken of achterwege te laten wanneer Gast of zij die 
Gast vergezellen zich niet gedragen overeenkomstig de normen die binnen onze vestigingen gebruikelijk zijn. 
In dat geval dient Gast en zij die Gast vergezellen op eerste verzoek de vestiging te verlaten. Wij kunnen onder 
meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van Gast. 
4. Wij staan binnen onze hotels geen huisdieren toe, noch van Gast noch van degene(n) die Gast vergezellen. 
5. Wij zijn gerechtigd om iedere overeenkomst wegens (vrees voor) verstoring van de openbare orde te ont-
binden. Ontbinding vindt plaats na overleg met het plaatselijke gezag. Wij zijn in die gevallen niet gehouden tot 
enige schadevergoeding.
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Artikel 7: Betaling 
1. Contractant is de in deze overeenkomst vermelde bedragen verschuldigd. Wij zullen voor Aanvullende 
diensten de daarbij behorende vergoeding in rekening brengen. 
2. Contractant en Gast  zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle vorderingen die wij, uit welke hoofde ook, op een 
van hen of beiden hebben en/of zullen krijgen. Iedere betaling door de Gast zal Contractant in dezelfde mate 
bevrijden. 
3. Contractant wordt geacht de Hotelovereenkomst of enige andere overeenkomst mede namens Gast te sluit-
en. Door te verschijnen geeft Gast te kennen dat Contractant bevoegd was hem ter zake te vertegenwoordigen. 
4. Wij hebben een retentierecht en, in voorkomende gevallen, een pandrecht, op alle goederen welke door Gast 
en/of Contractant in het hotel zijn meegebracht zolang Gast en/of Contractant niet geheel aan de verplichtin-
gen jegens ons heeft voldaan. 
5. Bij het uitblijven van betaling zijn Contractant en/of Gast van rechtswege in verzuim. In dat geval zijn Con-
tractant en/of Gast zonder ingebrekestelling gehouden tot vergoeding van een vertragingsrente. Deze vertrag-
ingsrente bedraagt 1,5% per maand of gedeelte van een maand.  
6. Contractant en/of Gast zijn bij niet tijdige betaling eveneens verschuldigd alle bijkomende buitengerech-
telijke en preprocessuele kosten alsmede alle gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke en preprocessuele 
kosten worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €250,- 
vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting. 
7. Betaling geschiedt in  Euro’s. Indien wij betaling in vreemde valuta accepteren, dan geldt hiervoor de op 
dat moment geldende marktkoers. Wij zijn gerechtigd ingeval van betaling in vreemde valuta hiervoor als 
administratiekosten maximaal 10% van het bedrag in vreemde valuta in rekening te brengen. 
8. Wij hebben het recht cheques, girobetaalkaarten en andere soortgelijke betalingsmiddelen, dan wel te 
weigeren dan wel aan acceptatie hiervan bepaalde voorwaarden te verbinden.

Artikel 8: Reserveringen 
1. Een reservering is definitief nadat deze per mail door ons is bevestigd.  
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn wij gerechtigd een reservering te laten vervallen indien een 
Gast zich niet heeft gemeld op de eerste gereserveerde dag om 15.00 uur. Deze bepaling geldt niet indien door 
Contractant is betaald of een betalingsgarantie voor de gereserveerde periode wordt afgegeven. 
3. Bij wijziging van aankomst- en/of vertrekdatum vervalt de oorspronkelijke, definitieve reservering en zal, in 
onderling overleg, een nieuwe definitieve reservering tot stand komen. 

Artikel 9: Groepsreserveringen 
1. Vanaf tien kamers valt een groepsreservering onder de groepsreserveringen. Voor groepsreserveringen 
geldt onverminderd het bepaalde in dit artikel, de overige voorwaarden. 
2. Een definitieve groepsreservering komt pas tot stand, nadat deze door ons en door Contractant per mail  is 
bevestigd. Bij wijziging van aankomst- en/of vertrekdatum vervalt de oorspronkelijke definitieve reservering 
en zal in onderling overleg een nieuwe definitieve reservering tot stand komen. 
3. Bij groepsreservering is een optionele reservering mogelijk. Een dergelijk optierecht kan slechts digitaal 
worden verstrekt. De optionele reservering vervalt indien de optiehouder ons niet binnen de door ons vermel-
de termijn te kennen heeft gegeven over te willen gaan tot reservering.
4. Voor een groepsreservering geldt dat Contractant tot zeven dagen voor de aankomstdatum kosteloos tot 
25% van het oorspronkelijk definitief gereserveerd aantal kamers kan verminderen. Wordt de groepsreserver-
ing verminderd naar minder dan tien kamers dan is niet langer sprake van een groepsreservering. 
5. Bij een annulering van een maand tot 7 dagen voor de aankomstdatum is Contractant gehouden 50% van de 
reserveringswaarde te voldoen. Bij een annulering minder dan zeven dagen voor de aankomstdatum is Con-
tractant gehouden 75% van de reserveringswaarde aan ons te vergoeden. 
6. Contractant draagt er zorg voor dat wij uiterlijk vijf dagen voor de aankomstdatum in het bezit zijn van de 
NAW gegevens van Gasten. 

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013
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7. Contractant zal uiterlijk zeven dagen voor de aankomstdatum 100% van de reserveringswaarde voldoen. 
Indien Contractant hiermede in gebreke blijft dan beschouwen wij de definitieve reservering automatisch als 
geannuleerd (door Contractant). Contractant is in dat geval gehouden de volledige reserveringswaarde te vol-
doen.

Artikel 10: Annulering 
1. Een Hotelovereenkomst kan ten alle tijden worden geannuleerd.
2. Indien contractant online een boeking maakt, kan de boeking binnen 7 werkdagen kostenloos geannuleerd 
worden.
3. Indien de gast een vervangende gast weet te vinden en deze vervangende gast een Hotelovereenkomst met 
The Student Hotel heeft getekend om dit te bevestigen zullen de enige kosten voor de annulering de adminis-
tratiekosten zijn voor de overdracht aan een vervangende gast. Dit bedrag bedraagt € 150. De borg van de gast 
die vroegtijding zijn/haar contract met The Student Hotel heeft beeindigd zal worden terugbetaald zodra wij de 
volledige betaling van de borg van de vervangende gast hebben ontvangen.
4. Indien er geen vervangende gast is gevonden of slechts voor een deel van de resterede looptijd van het con-
tract, zullen de annuleringskosten 70% van gecontracteerde en niet-betaalde accomodatie vergoeding bedra-
gen voor (het deel van) de resterende periode waarvoor geen vervangende gast is gevonden. 
5. Annulering dient per mail te geschieden. Een Contractant kan geen rechten ontlenen aan een mondelinge 
annulering. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid 
1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van directe schade als gevolg van een toerekenbare teko-
rtkoming in de uitvoering door ons van de Hotelovereenkomst en/of Aanvullende Dienst. Wij zijn uitdrukkelijk 
niet aansprakelijk jegens Contractant/ Gast indien wij tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst 
door een omstandigheid die niet aan ons te wijten is, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt werk-
staking, brand, bedrijfsstoringen of overheidsmaatregelen. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade die 
wordt veroorzaakt door personen of zaken die de Gast zelf in het hotel heeft meegebracht of laten komen.
2. Een aansprakelijkheid van Student Hotel zal nimmer verder gaan dan de waarde van de Hotelovereenkomst 
dan wel de vergoeding voor schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij dan wel de schade zoals 
vergoed door enige andere derde aan ons. Student Hotel reikt op eerste verzoek van Contractant / Gast een 
overzicht van de lopende verzekeringen.
3. Indien schade optreedt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming door een door ons ingeschakelde 
derde, bijvoorbeeld een beveiligingsdienst of schoonmaakbedrijf, dan geldt voor Gast of Contractant de ver-
goeding zoals wij die hebben bedongen van betreffende derde.  Zo nemen wij maatregelen ter bewaking van 
de hotelaccommodatie. Treedt er desondanks schade op (bijvoorbeeld in het geval van diefstal of vernieling) 
die rechtstreeks te maken heeft met het falen van de beveiliging dan geldt voor Gast / Contractant de vergoed-
ing zoals wij die hebben bedongen van de dienst doende beveiligingsdienst. 
4. Bij diefstal of beschadiging van goederen dient Gast te bewijzen dat de vermissing / beschadiging heeft 
plaatsgevonden in onze hotelaccommodatie door toedoen van ons of een door ons ingeschakelde derde.
5. Wij zijn behoudens eerder gestelde, niet aansprakelijk voor enige aan personen en/of hun bezittingen toege-
brachte schade, waaronder overlijden, personenletsel, zaakschade of diefstal.
6. Wij zijn jegens Gast niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat als gevolg van of in verband met de 
nakoming van enige overeenkomst tussen Student Hotel en Contractant / Gast, indien Contractant / Gast zich 
tegen desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel had kunnen verzekeren.
7. Met in acht name van voorgaande zijn wij voor goederen welke aan ons in bewaring worden gegeven en 
waarvoor een vergoeding aan Contractant / Gast in rekening wordt gebracht, verplicht de schade aan deze 
goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. De schadevergoeding is uitsluitend be-
perkt tot de dagwaarde van de opgegeven goederen. De inhoud van deze goederen valt niet onder deze bep-
aling. Zo is de portefeuille verzekerd maar de inhoud ervan – indien niet schriftelijk opgegeven – niet. Iedere 
andere vorm van schade, waaronder gevolgschade, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
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8. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen – op welke wijze ook ontstaan 
- die door ons in ontvangst zijn genomen of op welke wijze door wie dan ook zijn gedeponeerd, in bewaring 
gegeven of anderszins achtergelaten zonder dat wij hiervoor een vergoeding hebben bedongen. 

 Artikel 12: Aansprakelijkheid van Gast en/of Contractant 
1. Contractant en/ of Gast en degenen die Contractant en /of Gast vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk 
voor alle schade die voor Student Hotel en /of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg 
van de wanprestatie en/of onrechtmatige daad begaan door deze Contractant en/of Gast en degenen die Con-
tractant en/of Gast vergezellen. 
2. Deze aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van de overtreding van de huisregels begaan door Contractant 
en/ of Gast en degenen die Contractant en/ of Gast vergezellen. 
3. Deze aansprakelijkheid geldt eveneens ten aanzien van de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of 
enige stof en/ of enige zaak waarvan Contractant en/ of Gast en degenen die Contractant en/ of Gast vergezel-
len houder zijn dan wel onder hun toezicht staan. 
4. Bij constateren van wangedrag, strafbare feiten of overtreding van de huisregels kunnen wij aangifte doen 
bij de plaatselijke politie.   

Artikel 13: Klachten 
1. Een klacht aan Student Hotel ter zake van de uitvoering van de Hotelovereenkomst dient door Contractant / 
Gast schriftelijk en onverwijld na de ontdekking van een tekortkoming waarvoor Student Hotel aansprakelijk 
is, te geschieden.
2. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, zullen wij indien en voor zover zulks in zijn macht ligt, trachten 
de oorzaak van de klacht zo spoedig mogelijk weg te nemen.

Artikel 14: Overmacht 
1. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte onder personeel, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werk-
staking of bedrijfsbezetting, waterschade, molest, brand, overstroming, overheidsmaatregelen. 
2. Ingeval van overmacht kunnen wij hetzij de Hotelovereenkomst annuleren hetzij opschorten. In dat geval is 
er geen verplichting aan onze zijde tot vergoeding van enige schade. 
3. Het hiervoor bepaalde is eveneens van toepassing wanneer de overmacht zich voordoet bij personen en/ of 
diensten en/ of instellingen waarvan wij gebruik maken bij het uitvoeren van de Hotelovereenkomst of Aanvul-
lende overeenkomst. Hieronder is tevens begrepen hetgeen bij voornoemde personen en/ of diensten en/ of 
instellingen voordoet als opschortende of ontbindende voorwaarde dan wel de wanprestatie van voornoemde 
personen en/ of diensten en/ of instellingen. Wij zijn niet gehouden de invloed daarvan op onze bedrijfsvoering 
aan te tonen. 

Artikel 15: Gevonden voorwerpen 
1. Iedere Gast of diens gast(en) is/zijn gehouden in het hotel gevonden voorwerpen ten spoedigste bij de re-
ceptie in te leveren. Wij verkrijgen de eigendom van voorwerpen waarvan de rechthebbende zich niet binnen 
een jaar na de inlevering daarvan bij ons heeft gemeld. 
2. Toezending van verloren voorwerpen door Gast of diens gast(en) geschiedt voor rekening en risico van Gast. 
Wij kunnen nimmer worden verplicht tot toezending. 

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen 
Op deze overeenkomst en eventuele aanvullende overeenkomst(en) is ter zake van vestigingen in Nederland 
van Student Hotel Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bev-
oegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de (nakoming van) deze 
overeenkomst of een aanvullende overeenkomst tussen Student Hotel en Contractant / Gast.

HUISREGELS
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Beste Gast,
Welkom in The Student Hotel! Wij hopen dat je een leuke tijd  in ons hotel en deze mooie stad zult hebben! 
Wij streven ernaar eerste klas service te bieden aan al onze gasten in The Studen Hotel zodat zij zich kun-
nen onstpannen en zich kunnen richten op hun studie. Wanneer er vragen zijn met betrekking tot het hotel, 
schroom dan niet contact met één van onze medewerkers op te nemen – Wij helpen u graag!

Wanneer je problemen ondervindt met betrekking tot onze faciliteiten bijvoorbeeld – internet, wasmachine etc. 
– verzoeken wij je ons hier zo snel mogelijk over te  informeren waarna wij ons uiterste best zullen doen het 
probleem in een zo’n kort mogelijke tijd te verhelpen.

We zijn hier voornamelijk om te studeren en een geweldige  tijd te hebben. Ons beleid is daarom simpel: 
Respecteer het gebouw en iedereen die zich hierin bevindt. We zijn hier niet om jullie te controleren en om de 
pret te bederven, maar we verwachten wel dat jij ons gebouw, de medewerkers en alle andere gasten respect-
eert. Om misverstanden te voorkomen en duidelijkheid te scheppen wat wij bedoelen met “respect”vind je 
hieronder onze huisregels. Voor degene die zich niet aan deze regels kunnen houden, zullen er maatregelen 
getroffen worden zoals hieronder zal worden aangegeven.

RECEPTIE OPENINGSTIJDEN
Voor informatie met betrekking tot de receptie openingstijden, gelieve het notificatie bord in de lobby of op de 
deur van de Hotel Manager te controleren. Deze informatie zal ook beschikbaar zijn op de online portal en de 
guest directory.

BEREIKBAARHEID
De Hotel Manager is hier om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Echter kan deze niet altijd aanwezig 
zijn. Wij hebben beveiligingsbeambten die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Deze kun je contacteren na receptie 
openingstijden. Het nummer is te vinden in de lobby,  op de deur van de Hotel Manager en buiten bij de entree.
Wanneer je contact opneemt met  het Management Team en/of de beveiligngsbeambten zonder dwingende 
noodzaak buiten kantoor uren, zijn wij genoodzaakt €50 in rekening te brengen.

GELUIDSOVERLAST & FEESTEN
We begrijpen dat iedereen van een feestje houdt. Maar om klachten van andere gasten en buren te 
voorkomen/beperken, vragen we jou rekening te houden met het volgende:
Zondag t/m donderdag – Geen geluidsoverlast (feestjes, muziek, etc.) in de gemeenschappelijke ruimtes, de 
tuin en/of direct buiten het hotel na 00:00 uur
Vrijdag & zaterdag  – Geen geluidsoverlast (feestjes, muziek, etc.) in de gemeenschappelijke ruimtes, de tuin 
en/of direct buiten het hotel na 01:00 uur

Wanneer wij teveel klachten van mede gasten/buren krijgen, zullen wij de volgende “3 strikes, OUT”: proce-
dure hanteren:
1st Klacht – Wij zullen betreffende gast(en) een  1ste waarschuwing geven
2e  Klacht– Betreffende gast(en) krijgt/krijgen 2e  waarschuwing
3e Klacht – Betreffende gast(en) krijgt/krijgen  3e en laatste waarschuwing
4e Klacht– Het contract tussen betreffende gast en The Student Hotel zal worden beëindigd
Wij zullen uitzonderingen hebben op bovenstaande regels alleen op officiële/door het management goedgeke-
urde ( studenten) feesten.
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NOODUITGANG(EN)
Vluchtroute en nooduitgangen dienen ten alle tijden vrij te blijven. Een ieder die de vluchtroute en nooduitgan-
gen blokkeert zal direct een officiele waarschuwing ontvangen. Raadpleeg bovenvermeld “3 strikes, OUT”
procedure.Het gebruik van de nooduitgangen is ten srengste verboden bij niet noodsituaties.

ROKEN
Roken in het gebouw is ongezond en gevaarlijk  en daarom verboden in het gebouw.   Wanneer één van onze 
medewerkers je ziet roken in het gebouw, zal er meteen een boete van €50 worden opgelegd. Bij herhaardelijk 
roken in ruimtes waar dit verboden is, zal de Manager bepalen wat hiervan de gevolgen van zullen zijn.

BRAND ALARM
The Student Hotel is niet verantwoordelijk voor de kosten van de brandalarm door het branden van kaarsen, 
illegaal roken en/of opzettelijk manipulatie van de rookmelders. Eventuele kosten dienen onmiddelijk door de 
overtreder betaald te worden

ILLEGALE STOFFEN, DRUGS & WAPENS
Illegale stoffen, drugs en wapens zijn niet toegestaan in het hotel. Dit kan leiden tot directe ontbinding van de 
Hotelovereenkomst en hier zal melding van worden gemaakt bij de betreffende instanties.

SLEUTELS
Bij verlies van je electronische hotel sleutel zal €25 in rekening worden gebracht voor vervanging en het pro-
grammeren van een nieuwe sleutel.

Bent u uw sleutel vergeten buiten openingtijden van het hotel en dient de deur voor u opengedaan te worden 
door de beveiliging, zal er een bedrag van €50 in rekening worden gebracht voor de door de beveiliging ge-
maakte kosten. •

FIETSEN
Voor elke huurder is gebruik van een The Student Hotel fiets opgenomen in de huurprijs. Voor onze hotelgas-
ten bieden wij de mogelijkheid de fietsen per dag te huren.  Bij gebruik van de fiets dient u zich aan de volgen-
de regels te houden:
• De gebruiker zal de fiets binnen 2 dagen na check in moeten controleren op schade. Eventuele schade zal 
moeten worden gemeld middels de room check welke te vinden is in uw persoonlijke portal. Voor hotelgasten 
dient schade doorgegeven te worden bij de receptie op de dag van uitgifte van de fietssleutel(s). Niet gemelde 
schade is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
• Wanneer de fiets niet wordt gebruikt dient deze gestald  te worden in de daarvoor bestemde parkeer plekken 
in de kelder.
• Bovenvermelde regel zal niet gelden voor fietsen die niet gebruikt zullen worden voor een periode van maxi-
maal 15 minuten;
• De gebruikers van fout geparkeerde fietsen binnen 100 meter van The Student Hotel voor een periode langer 
dan 15 minuten zullen een boete ontvangen van €25;
• Voor fout geparkeerde fietsen in The Student Hotel, elders dan de kelder, bedraagt de boete €25;
• Wanneer een gebruiker meer dan 3 keer is beboet voor fout parkeren van de fiets, zal de fiets worden 
ingenomen en op slot worden gezet. De gebruiker zal dan geen gebruik meer mogen maken van de fiets;
• De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de fiets: reparatie(s), onderhoud, diefstal en/of waardevermin-
dering door verkeerd gebruik door gebruiker. Reparaties kunt u zelf (laten) verrichten of de receptie vragen 
voor reparatie zorg te dragen. De gemaakte reparatie kosten zullen aan u worden doorberekend. Bij waardev-
ermindering door verkeerd gebruik van de gebruiker zullen er kosten worden doorberekend aan de gebruiker 
en/of indien nodzakelijk zullen deze kosten worden ingehouden op de borg van de gebruiker. 



17

HUISREGELS
De aanschafwaarde van The Student Hotel fiets bedraagt €350. In geval van diefstal en/of total loss zal dit be-
drag aan u worden doorberekend. Kosten voor eventuele reparaties zulen worden doorberekend aan u tegen 
de daadwerklijk gemaakte reparatie kosten.

FIETS VERZEKERING
• De verzekering dekt alleen diefstal van de fiets. Beschading/reparaties/onderhoud of andere kosten mbt 
waardevermindering van de fiest zijn hier niet in opgenomen;
• Wanneer u bent beboet voor verkeerd parkeren door The Student Hotel door het niet volgen van de regels 
mbt het gebruik van de fietsen, zoals vermeld in de huisregels en/of wanneer The Student Hotel kan aantonen 
dat de fiets niet volgens de regels, zoals vermeld in de huisregels, is geparkeerd ten tijde van de diefstal, zal 
diefstal niet gedekt worden;
• De verzekering dekt diefstal alleen wanneer gebruiker nog in het bezit in van de originele 
fietssleutel(s);
• Na diefstal zal de verzekering komen te vervallen en zal er indien gewenst, een nieuwe verzekering af-
gesloten moetn worden.

FITNESSRUIMTE
De Fitnessruimte  is toegankelijk voor iedereen die in The Student Hotel verblijft. Deze is 7 dagen per week 
geopend van 07.00 – 23:00.

Al het fitness materiaal dient ten alle tijde in de ruimte te blijven. Wij verzoek u om met zorg met de materialen 
om te gaan.Bij gebruik van het materiaal verzoeken wij u de materialen op de daarvoor bestemde plaatsen 
terug te zetten. Deze ruimte wordt bewaakt m.b.v. CCTV

GAMES ROOM
De Games room is toegankelijk voor al de gasten van The Student Hotel. Deze is 7 dagen per week geopend 
van 08:00 – 23:00.

Al het speel materiaal dient ten alle tijde in de ruimte te blijven. Wij verzoek u om met zorg met de materialen 
om te gaan.Bij gebruik van het materiaal verzoeken wij u de materialen op de daarvoor bestemde plaatsen 
terug te zetten. Deze ruimte wordt bewaakt m.b.v. CCTV.    

KAMER
Het is niet toegestaan spijkers, schroeven, ed. in de muren, vloeren en plafonds te slaan. Ook het verschuiven 
van de vaste meubels is niet toegestaan.

De volgende producten zijn niet toegestaan in het hotel:
• kaarsen
• wierrookstokjes
• aanvullende inrichting
• frituurpannen
• olie branders

KEUKENS
De gemeenschappelijke keuken zal elke week worden schoongemaakt. Houd het communicatie bod in de 
keuken in de gaten voor het schoonmaak rooster. Wij verzoeken je de keuken vóór elke schoonmaak te 
organiseren zodat het schoonmaakwerk soepeltjes kan verlopen.Dit houdt in dat alles van de tafel, stoelen, 
het aanrecht en het vensterbank verwijderd moet worden aan lege flessen, eten en afval.  Alles wat het 
schoonmaakteam aan zal treffen op de tafel, stoelen, het aanrecht en het vensterbank zal worden weggegooid.
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HUISDIEREN
Huisdieren zijn niet toegestaan in het hotel.

VERANTWOORDELIJKHEID
The Student Hotel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging en/of diefstal aan/van de per-
soonlijke eigendommen van contractant.

AFVAL
Gelieve volle vuilniszakken buiten in de daarvoor bestemde containers deponeren. Gooi geen afval in vuilnis-
bak (in de keuken) wanneer er geen vuilniszak in zit.Maak met de medegebruikers van de keuken een rooster 
wie, wanneer het vuil buiten zet.

CHECK – OUT PROCEDURE
Voordat je contract zal eindigen, zullen wij je uitnodigen om op gesprek te komen bij de Manager. Dit gesprek is 
belangrijk want het administratieve gedeelte van uw verblijf zal hier worden besproken/geregeld: borg, check 
out tijd, etc. Ook zijn wij benieuwd naar jouw ervaring met The Student Hotel.

Als onderdeel van de check out procedure dien je een bewijs van uitschrijving op het adres van The Student 
Hotel af te geven. Uitschrijving zal geregistreerd moeten worden bij de gemeente.

Gelieve je kamer achterlaten zoals je deze bij aankomst hebt aangetroffen. Wanneer je kamer niet schoon 
wordt afgeleverd zullen wij minimaal €50 inhouden op je borg aan schoonmaakkosten.
Met het oog op een goede hygiene verzoeken wij jou,jouw gedeelte van de koelkast/vriezer schoon en leeg 
achter te laten bij check out. Bij nalatigheid zal €50 worden ingehouden op je borg.

Het toebrengen van schade aan de kamer (inventaris) en/of diefstal van eigendommen van The 
Student Hotel komen ten laste van de persoon die verantwoordelijk is.

Voor uw veiligheid en dat van anderen worden op verschillende plekken in de algemene ruimtes CCTV (bev-
eiligingscamera’s) beelden gemaakt en opgeslagen.

Voor meer informatie over The Student Hotel en/of de services die wij bieden verwijs ik u naar uw persoonlijke 
online portal en onze Guest Directory welk zich in uw kamer bevindt.

HUISREGELS


