
Huisdierenbeleid Resort Bad Boekelo 

Wij vragen uw vriendelijk onderstaande huisregels door te lezen, bij aankomst in het 
hotel zullen wij u vragen deze te ondertekenen voor akkoord. 

Resort Bad Boekelo is een huisdiervriendelijk hotel en zijn honden onder 
onderstaande voorwaarden toegestaan. 

-Binnen het hotel zijn huisdieren uitsluitend toegestaan in de hiervoor bestemde 
huisdiervriendelijke kamers. 

-Binnen het hotel en op het terrein van het hotel is het verplicht om honden 
aangelijnd te houden. 

-Uitwerpselen veroorzaakt door honden van hotelgasten, dienen door de 
betreffende eigenaar van het dier zelf opgeruimd te worden. 

-In het appartementencomplex, de vergaderruimtes, de bowlingbaan, de 
tennisbaan, het zwembad en de Wellness ruimte zijn honden niet toegestaan. In de 
entree, bar, lounge en een aangewezen deel van het restaurant zijn honden 
toegestaan mits deze aangelijnd zijn. 

-Het is van belang dat honden, naar uitsluitend oordeel van het hotelpersoneel, 
geen overlast (hieronder valt ook een indringende geur) veroorzaken aan de 
overige hotelgasten. Ook dienen de honden geen doorgangen voor overige 
gasten en/of personeel te blokkeren. 

-In de entree, bar, lounge en restaurant is het niet toegestaan honden op een stoel/
bank te laten zitten. Uw hond is welkom tijdens het diner op de daarvoor speciaal 
gereserveerde plekken. 

-In verband met overheersende geuren gelieve geen natte honden mee te nemen 
in het hotel. 

-Het is enkel toegestaan om de hond alleen in de kamer achter te laten wanneer 
deze in een bench zitten. Dit ter voorkoming van beschadiging van de kamer als 
de inrichting. Beschadiging als gevolg van de aanwezigheid van huisdieren komen 
volledig voor rekening en risico van de eigenaar van de hond. 

-Wij vragen u zelf een mand/deken en bench mee te nemen voor uw huisdier. 

-Indien een huisdier, naar oordeel van de hotelmanager, overlast/schade 
veroorzaakt, is de eigenaar dan wel hij die de hond met zich meevoert daarvoor 
aansprakelijk, waarbij, zo mogelijk zal worden gezocht naar een passende 
oplossing. 


