
Actievoorwaarden: 

• De unieke reserveringscode geeft recht op één hotelovernachting voor twee personen op 

basis van een standaard tweepersoonskamer. 

• Overnachtingen vinden plaats in één van de deelnemende Fletcher hotels in Nederland. 

• Boutique Hotel Duinoord en Hotel Amsterdam zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. 

• Per hotel is een deel van het totaal aantal kamers beschikbaar gesteld voor deze actie. 

• Er is tegenover elke voucher een aantrekkelijk aanbod kamers beschikbaar. 

• De beschikbaarheid van de hotels is te raadplegen door middel van het inloggen met uw 

vouchercode. 

• De voucher(s) is/zijn geldig op alle dagen van de week. 

• Er kan geen garantie worden afgegeven voor een specifieke dag en hotelcombinatie. 

• Vouchers zijn te gebruiken zonder de verplichting iets extra's af te nemen. 

• De tax and handling fee dient in het hotel te worden voldaan. 

• Optioneel: bij verblijf op vrijdag- en/of zaterdagnacht geldt een toeslag van €5 per persoon 

per nacht. 

• De reserveringskosten en 4-sterrentoeslag zijn al bij de prijs inbegrepen. 

• U kunt met deze voucher(s) reserveren voor aankomsten tot en met 31 januari 2020. 

• Het maken van een reservering of boeking kan maximaal 4 kalenderweken voor aankomst. 

• Reserveringen of boekingen kunnen uitsluitend via de actiewebsite gemaakt worden. 

• De actiewebsite is: www.hotelgeschenk.nl/primera 

• Het is niet mogelijk om rechtstreeks bij het hotel van uw keuze een reservering of boeking te 

maken. 

• Gekochte vouchers worden onder geen enkele voorwaarde retour genomen. 

• Het is niet mogelijk een gemaakte boeking te wijzigen. 

• In geval van no-show of annulering van de gemaakte boeking verliest de voucher zijn waarde. 

• Bij aankomst in het hotel dient u de voucher(s) te overhandigen (print van de e-mail met uw 

vouchers). 

• Het is niet mogelijk de voucher te gebruiken in combinatie met andere acties. 

• Fletcher Hotels is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen. 


