
 

 Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel dienen te worden opgevolgd.  

 Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in. 

 Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand. 

 Gebruik bij brand in geen geval de liften. 

 Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.  

 De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften om de dag  schoongemaakt te worden 

 Op diverse plaatsen binnen en om het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich op ons terrein of in het hotel 

bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als 

ondersteunend materiaal getoond worden aan derden. 

 Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie. 

 Hotel Jakarta Amsterdam is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van uw bezittingen. 

 De Directie van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden 

gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten 

ondervinden. 

 Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het Hotel Jakarta Amsterdam kan men aansprakelijk gesteld 

worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. 

 Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen. 

 Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw.  

 Verdovende middelen te nuttigen, verhandelen of te bezitten. 

 Gebruik van lachgaspatronen of anderszins in het hotel is niet toegestaan. 

 Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan 

ook. 

 Met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven. 

 Het verrichten van seksuele activiteiten tegen betaling in een hotel kamer.  

 In onze hotelkamers kaarsen, wierook e.d. aan te steken, dit in verband met brandgevaar. 

 Te roken op de kamer of de balkons. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer of het balkon 

zijn wij genoodzaakt €250,- reinigingskosten in rekening te brengen.  

 Een rookmelder af te dekken of te verwijderen. Dit zal resulteren tot verwijdering uit het hotel, zonder enige 

compensatie.  



 

Please find below the most important house rules of Hotel Jakarta Amsterdam. We would like to ask you to respect and 
accept these rules. 

 Instructions of the hotel need to be followed at any time. 

 Stay calm in case of fire. Report fire at the reception and/or turn on the nearest fire alarm. 

 Leave the premises when the fire alarm goes off 

 Do not use any elevator in case of fire.  

 Upon check-in everyone should be able to show a valid form of identification. Checking in is allowed at age of 18 and 

above.  

 The hotel room should be cleaned every other day in regards to hygiene regulations. 

 Cameras are installed on several places in and around the building. Everyone inside or around the hotel, is allowing 

us to record the footage. In case of any incidents, this footage could be showed to third parties as supporting 

material.   

 Found items should be handed in by reception. 

 Hotel Jakarta Amsterdam is not responsible for any loss, damage or theft of your belongings.   

 The management and/or any employees of the hotel cannot be held responsible for any injury and/or material or 

immaterial damage, experienced by guests.  

 In case of any damage to hotel belongings made on purpose, guests can be held responsible for repair and/or 

replacement costs.     

It is prohibited to: 

 Use emergency exits as entrance or exit.  

 Take hotel properties outside the building.  

 Use, dealing or being in possession of narcotics.   

 Use of nitrous oxide cartridges.  

 Disturb other guests due to music, inappropriate behavior or any case of noise disturbance. 

 Stay in a room with more people then allowed.  

 Perform sexual activities professionally in a hotel room. 

 Light candles, incense or anything flammable, due to fire hazard.  

 Smoke in the room of balcony. A non-refundable deep-cleaning fee of €250 may be charged.  

 Remove or cover a smoke detector. This will result in immediate being removed from the hotel without any 

compensation. 

 


