
Nederlandse Hotelsterren Ranking 
locatiebeoordeling: 
Minimale eis, om de naam hotel te dragen 
* 
-100% van de kamers beschikt over douche(bad)/toilet  
-Dagelijkse schoonmaak van de kamer 
-Tv met afstandsbediening op de kamer 
-1 stoel en een tafel of bureau 
-Zeep of wasgel bij de wastafel 
-1 badhanddoek per persoon 
-Openbare telefoon beschikbaar voor gasten 
-Fysiek aanwezige receptie 
-Warme en/of koude dranken verkrijgbaar in het hotel 
-Ontbijt 
-Mogelijkheid voor veilig bewaren van waardevolle eigendommen 

Eenvoudig, betaalbaar verblijf 

** 
-Ontbijtbuffet 
-Leeslamp naast het bed 
-Toegang tot internet in de hotelkamer 
-Betaling met bankpas of creditcard mogelijk 
-Wasgel bij de douche 
-Linnenplank 
-Persoonlijke verzorgingsartikelen 

Goed verblijf 

*** 

-Receptie: 14uur per dag geopend, 24 uur bereikbaar 
-Loungeruimte bij de receptie 
-Bagageservice op verzoek 
-Warme en/of koude dranken aanwezig op de kamer 
-Telefoon aanwezig op de kamer 
-Haardroger op verzoek beschikbaar 
-Tissuebox op de kamer 
-Passpiegel 
-Rekening voor koffers 
-Waszak op de kamer 
-Naaigerei en schoenpoets op verzoek verkrijgbaar 
-Was- en strijkservice 
-Extra deken/kussen op verzoek verkrijgbaar 
-Geautomatiseerd klachtenbeheerssysteem ??? 
 

 



 

 

Uitstekend verblijf, goede service, prima kwaliteit 

**** 

-Receptie; 16 uur per dag bemand, 24 uur per dag bereikbaar 
-Lobby met zitgelegenheid waar ook warme en koude dranken verkrijgbaar zijn 
-Ontbijtbuffet met bediening of menukaart 
-Warme en/of koude dranken 16 uur per dag verkrijgbar via roomservice of minibar op de kamer 
-Badjas en slippers op verzoek verkrijgbaar 
-Extra verzorgingsartikelen 
-Groot planchet bij wastafel voor 2 toilettassen 
-Make-up of scheerspiegel 
-Een zitgelegenheid per bed en 1 comfortabele zitgelegenheid 
 

Luxe verblijf, uitmuntende service, superieure kwaliteit 

***** 

-Receptie 24 uur per dag geopend en bemand 
-Meertalige receptiemedewerkers 
-Valet parkingservice, een loopjongen en conciërge 
-Persoonlijke ontvangst, voor iedere gast bloemen of geschenk op tafel 
-Receptiehal met meerdere zitplaatsen, warme en/of koude dranken verkrijgbar 
-Minibar 
-Warme en of koude dranken en maaltijden 24uur per dag verkrijgbaar via roomservice 
-Persoonlijke verzorgingsartikelen in flesjes 
-Internetapparaat op verzoek beschikbaar in de kamer 
-Kluis in de kamer 
-Strijkservice (binnen 1 uur) en schoenpoetsservice 
-Extra kamerinspectie ’s avonds, incl klaarmaken van het bed 
-Mystery guesting 

 

 


