Huisregels voor
oplaadgarantie

Houserules for recharge guarantee

Gratis wifi
Bij Zoomers willen we graag dat je je thuis voelt en daar hoort natuurlijk gratis wifi bij. We hebben geen receptie,
maar wil je iets weten? Aarzel niet, neem gewoon contact op met de hotelmanager via +31 (0) 612308258.

We houden van de natuur
Ga lekker naar buiten, hier op het strand zijn schoenen optioneel. Geniet van de zon en de zeebries. Maak lange
wandelingen of ga gewoon lekker zitten in een duinpan om helemaal tot rust te komen. Geniet!

Een goede buur
Bij Zoomers houden we rekening met onze buren voor een 100% oplaadgarantie. Rust en stilte stellen iedereen in staat
om een ontspannen verblijf te hebben. We moedigen je aan om hallo te zeggen en geweldige nieuwe mensen te ontmoeten.
Toe maar, je bent op vakantie!

Inchecken
We zijn dol op het gebruik van nieuwe technologische toepassingen die het leven simpeler maken. Daarom heb je thuis
al online ingecheckt en kun je vanaf 15:00 uur zelf de kamer binnen wanneer jou dat uitkomt. Handig toch? De toegangscode
vind je in onze bevestigingsmail. Vergeet ons niet te volgen op sociale media!

Vertrek
Vertrek je? Verlaat de kamer graag voor 11.00 uur. Je kunt nog op de sluimerknop drukken om 8, 9, 10, 10.30 - maar
om 11 uur moeten we echt beginnen met het voorbereiden van je kamer voor de volgende Zoomers liefhebbers.
Bedankt voor je medewerking.

Huisdieren / roken
Echt even tijd voor jezelf is bij Zoomers een verblijf zonder huisdieren. Breng ze liever naar een dierenhotel en geef
ze ook de vakantie van hun leven. Uiteraard is het een volledig rookvrij hotel.
We zitten er echt niet op te wachten, maar bij overtredingen brengen we 150 euro in rekening.
Bij ongewenst gedrag doen we aangifte bij de politie.

Parkeren
Castricum aan Zee heeft een ruime parkeergelegenheid (Paanzee.nl). Check hun website voor alle details en tarieven. Online
geregeld is offline genieten. Aan de rand van het strandplateau bevindt zich een laad- en los zone.

Calamiteiten
Bel bij calamiteiten (politie, brandweer, ambulance) eerst 112 en daarna het gastenservicenummer.
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is in Beverwijk, op 25 minuten rijden met de auto.
Adres: Rode Kruis Ziekenhuis (Spoedeisende hulp) Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk. Telefoon: +31 (0)251265265.

FRee wifi
At Zoomers we want you to feel at home and that naturally includes free WiFi.
We do not have a reception, but want to know something? Don’t hesitate, just contact the hotel manager +31 (0)612308258.

Nature lovers
Go outside, shoes are optional here on the beach. Enjoy the sun and the sea breeze.
Take long walks or just sit back in the dunes to completely unwind. Enjoy!

A good neighbor
At Zoomers community is important to us. Please be respectful of your neighbors and be considerate with
your volume. Peace and quiet will enable everyone to have a relaxing stay. We encourage you to say hello and
meet great new people.

Check in
We adore the use of new technological applications that make life simpler. That is why you have already checked in online
at home and you can enter the room yourself from 3 PM when it suits you. Handy, right? You will find the access code
in our confirmation email. Don’t forget to follow us on social media!

Leaving
Ready to leave? Please leave the room before 11 AM You can still press the snooze button at 8, 9, 10, 10.30 - but
at 11 AM we really have to start preparing your room for the next Zoomers aficionados.
Thank you for your cooperation.

Pets / smoking
To ensure an environment that is welcoming to all people, we are a pet and smoke free hotel.
Thank you for helping us give everyone an equally positive experience.
We really don’t want to, but we will charge 150 euros for violations.
We report undesirable behavior to the police.

Parking
Castricum aan Zee has ample self-pay parking space (Paanzee.nl). Check their website for all details.
Arranged online ahead of time is enjoying offline time. There is a loading and unloading zone on the edge of the
beach plateau just a few minutes’ walk from the hotel.

Emergencies
In the event of an emergency, first call 112 (police, fire department, ambulance) and then the guest service number.
The nearest hospital is in Beverwijk which is about 25 minutes by car.
Address: Rode Kruis Hospital (Emergency department) Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk. Telephone: +31 (0) 251265265.

