NH Groningen
Hanzeplein 132
9713GW Groningen
Geachte heer / mevrouw,
Middels dit formulier kunt u gebruik maken van een speciaal tarief dat UMCG met ons heeft afgesproken voor uw
cursus.
Wij behandelen uw reservering op basis van beschikbaarheid. Indien de kamer beschikbaar is ontvangt u per
ommegaande een bevestiging per mail.
Het afgesproken tarief is:
€ 96,50 per kamer per nacht voor eenpersoons bezetting van de kamer
€ 106,50 per kamer per nacht voor tweepersoons bezetting van de kamer
Ontbijtbuffet: inbegrepen
City tax € 3,70 per persoon per nacht (niet inbegrepen)
Uw gegevens:
Naam Cursus:
Naam:
Aankomstdatum:
Vertrekdatum:
Aantal kamers
1 of 2 personen per kamer:
Mailadres:
Telefoonnummer:
Annuleringsvoorwaarden
Deze reservering mag kosteloos geannuleerd worden tot 16:00 op de dag van aankomst, tenzij anders beschreven staat in de bovengenoemde
voorwaarden. Indien de reservering na dit tijdstip geannuleerd wordt, heeft het hotel het recht om de totale kosten voor de eerste nacht
(inclusiefbelastingen) door te belasten als schadevergoeding.

Garantie van de reservering
Uw reservering is gegarandeerd tot 16h. op de dag van aankomst. Bij een latere aankomsttijd dient de reservering gegarandeerd te worden met
een credit card nummer. Na ontvangst van de creditcard gegevens zal de reservering de hele nacht gegarandeerd zijn. Indien de gast geen gebruik
maakt van de hotelkamer zal NH Hotels het recht hebben om de totale kosten van de eerste nacht (inclusief BTW) door te belasten als
schadevergoeding. De kamer zal gereserveerd blijven tot 12h. 's middags op de dag na de oorspronkelijke aankomstdatum.
Credit card nummer laatste 4 cijfers: XXXX XXXX XXXX ………
Vervaldatum: ..........................................................................................................................................................
Naam kaarthouder: ................................................................................................................................................
Handtekening: .......................................................................................................................................................

De kamer is beschikbaar op de dag van aankomst vanaf 15h. en op de dag van vertrek tot 12h.
Samen zorgen we voor een uitgeslapen verblijf bij NH Hotels.
Met vriendelijke groet,

Team NH Groningen
Formulier mailen naar:
b.smith@nh-hotels.com
NH Groningen
Hanzeplein 132
9713GW Groningen
Tel. 0505848181
www.nh-hotels.com

