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Beste gast, 
Welkom bij Golden 

Tulip Hotel Alkmaar.  

Wat ontzettend leuk dat 

wij u mogen verwelkomen 

in ons hotel!  

In dit magazine vindt u 

handige informatie en 

leuke tips om het u nog 

gemakkelijker te maken. 

Heeft u verder nog vragen 

of speciale verzoeken, 

dan staan al onze 

medewerkers voor uw 

klaar!  

Wij wensen u een heel fijn 

verblijf! 

Het team van Golden Tulip 

Hotel Alkmaar.  

 

Dear Guest, 
Welcome to Golden 

Tulip Hotel Alkmaar.  

How wonderful that we 

have the pleasure of 

welcoming you to our 

hotel!  

In this magazine you will 

find useful information and 

interesting tips to make 

your stay even more 

comfortable. If you have 

any further questions or 

special requests, our staff 

will be happy to help!  

We wish you a wonderful 

stay! 

 

The team of Golden Tulip 

Hotel Alkmaar. 

Welkom 

Welcome  
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Golden Tulip Alkmaar is een vier sterren hotel                

gelegen aan de rand van Alkmaar, vlak bij de snelweg 

A9. 

Het hotel beschikt over een groot parkeerterrein waar u 

gratis kunt parkeren (P1 en P2). 

Daarnaast vindt u allerlei andere faciliteiten in het hotel 

zoals een Finse sauna, infrarood sauna, Turkse 

stoomsauna, jacuzzi, fitness ruimte, massage stoel, 

pooltafel, spelletjes ruimte en 24-uurs receptie. 

In mei 2020 hebben wij de hele vierde verdieping 

gerenoveerd tot mooie, luxe kamers. Wilt u hier meer 

informatie over? Dan kunt u op bladzijde 15 meer 

informatie vinden!  

 

Golden Tulip Alkmaar is a four-star hotel located on the 

outskirts of Alkmaar, near the A9 highway.  

The hotel has a large parking lot where you may park 

for free in front of the entrance (P1 and P2). 

In addition, you will find all kinds of other facilities in the 

hotel such as a Finnish sauna, infrared sauna, Turkish 

steam sauna, jacuzzi, fitness room, massage chair, pool 

table, games room and 24-hours reception.  

In May 2020 we have renovated the entire fourth floor 

into beautiful, luxurious rooms. Would you like more 

information about this? Please turn to page 15 for more 

information! 

 

Introductie 
Introduction 
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[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of 

gebruik deze ruimte om een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak 

als u het ergens anders op de pagina wilt plaatsen.] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene informatie 
General Information  

Het hotel beschikt over 77 kamers met onder andere een bureau, 50”inch TV, koffie en 

thee faciliteiten en gratis Wi-Fi. Naast het hotel bevinden zich twee restaurants 

waaronder Kokusai Sushi & Grill en Victory Wok.  

Verder beschikken wij over vijf ruime flexibele zalen met een beamer, een flip-over en 

een koffiezetapparaat. De zalen kunnen als één grote zaal verhuurd worden of als 

meerdere kleine zalen. 

Golden Tulip Hotel Alkmaar ligt perfect gelegen aan de rand van Alkmaar aan het 

einde van de A9 en de ring van Alkmaar, nabij het AZ stadion. Amsterdam en de 

luchthaven Schiphol zijn slechts 25 autominuten van het hotel verwijderd. 

Het hotel ligt ook in de buurt van verschillende stranden waaronder Bergen aan Zee, 

Egmond aan Zee en Schoorl aan Zee. Deze stranden liggen binnen een bereik van 10 

kilometer van het hotel vandaan. In Schoorl kunt u ook de Schoorlse duinen vinden 

met verschillende soorten wandelroutes. 

The hotel has 77 rooms with a desk, 50”inch TV, coffee and tea facilities and free WIFI. 

We offer two restaurants next to the hotel, Kokusai Sushi & Grill and Victory Wok.  

We also offer  five flexible meeting rooms with a beamer, flipchart and coffee 

machine. The meeting rooms may be rented as one main room or as multiple small 

rooms.  

Golden Tulip Hotel Alkmaar is perfectly located at the end of the highway A9 and 

Alkmaar ring road, near the AZ stadium. Amsterdam and Schiphol Airport are only 25 

minutes by car from the hotel.  

The hotel is also close to different beaches like Bergen aan Zee, Egmond aan Zee and 

Schoorl aan Zee. These beaches are within a range of 10 kilometres from the hotel. In 

Schoorl you may also find the Schoorl Dunes with different kinds of walking routes.  

 

 

1. NPO1  

2. NPO2 

3. NPO3 

4. RTL 4 

5. RTL 5 

6. SBS 6 

7. RTL 7 

8. RTL 8 

9. NET 5 

10. Veronica/Disney XD 

11. BBC ONE 

12. BBC TWO  

13. ETV 1  

 

14. CNN  

15. Bloomberg Europe TV 

16. Das Erste 

17. BR Fernsehen Süd 

18. WDR Köln 

19. SWR Fernsehen BW 

20. ZDF  

21. 3 Sat 

22. Kika 

23. ZDF Info 

24. RTL Television 

25. VOX 

26. France24 (FR) 

 

27. France24 (EN) 

28. CGTN Documentary  

29. CGTN  

30. TV5 Monde Europe 

31. Algerie 3 

32. Ziggo Sport 
 

RADIO: 

33. Veronica 

34. Classic NL 

35. Arrow Classic Rock 

36. SlamFM! 

37. NPO Radio 5 

38. 100% NL 
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In het hotel zijn er medewerkers die beschikken over 

een BHV- diploma. Bij de receptie is er tevens een 

verbandtrommel aanwezig.  

Op uw kamer bij de deur treft u een vluchtroute 

plattegrond aan waarop alle nooduitgangen staan. 

De lift kan tijdens noodsituaties niet gebruikt worden, 

neem altijd de trap. 

Wij verzoeken u om altijd een melding te maken bij 

de receptie wanneer er een noodsituatie is. Dit kunt 

u doen door nummer 9 te bellen.  

Mocht u een  brandsignaal horen af gaan, dan willen 

wij u vragen om het volgende te doen:  

• De ramen van de kamer waarin u zich bevindt 

te sluiten.  

• Bij vertrek de deur van de kamer te sluiten.  

• U te melden bij de receptie en te verzamelen 

bij het verzamelplaats bord (voor de ingang 

van het hotel op de parkeerplaats). 

In the hotel there are employees who have a BHV- 

diploma. At the reception there is also a first aid kit 

available.  

In your room you will find a map at the door with all 

emergency exits. The elevator cannot be used during 

emergencies, please use the stairs. 

We request that you always report an emergency at 

the reception desk. You may do this by calling 

number 9.  

If you hear a fire alarm go off, please do the following: 

• Close the windows of the room you are in.  

• Close the door of the room you are about to 

leave. 

• Please report to reception and gather at the 

meeting point sign (in front of the hotel 

entrance in the car park). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Veiligheid  

Safety  



 

11 
 

 



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                       

 

 

 

 

Op de -1 verdieping kunt u onze 

ontbijtzaal, fitnessruimte en 

wellness ruimte vinden.  

Ontbijtzaal  

Elke maandag tot en met vrijdag 

kunt u genieten van een 

uitgebreid ontbijtbuffet van 06.30 

uur tot 10.00 uur. In het weekend 

is het ontbijt van 07.30 uur tot 

10.30 uur.  

Uiteraard kunt u ook roomservice 

bijboeken voor €5,00 extra.  

Fitnessruimte 

Onze fitnessruimte is dagelijks 

geopend van 07.00 uur – 23.00 

uur. De ruimte bestaat uit 

verschillende fitness apparaten, 

maar ook is er voldoende plek 

om uw eigen oefeningen te 

doen! 

Wellness  

De Wellness is dagelijks geopend 

van 07.00 uur – 23.00 uur en 

beschikbaar op reservering.  

Er is een Finse sauna, infrarood 

sauna, Turkse stoomsauna en 

jacuzzi aanwezig. In onze 

Wellness is badkleding verplicht. 

U kunt ook gebruik maken van 

ons Solarium tegen een tarief van 

€10,00.  

Eventueel is er ook een 

massagestoel beschikbaar op de 

tweede etage voor een snelle 

ontspanning (€2,00). 

Op de begane grond kunt u onze receptie, 

lobby en bar vinden.  

Receptie 

Onze receptie bestaat uit gezellige 

collega’s waar u voor vragen altijd terecht 

kunt! Wij hebben een 24-uurs receptie, dus 

u kunt altijd langskomen voor een gezellig 

praatje of vraag.  

Lobby Bar 

Wilt u nog even nagenieten van een drukke 

dag? Dat kan in onze gezellige lobby. 

Wij staan graag voor u klaar om u te 

voorzien van een drankje en een hapje!    

Fietsverhuur 

De omgeving van Alkmaar is zeer divers en 

heerlijk om te verkennen met de fiets! 

Fietsverhuur is mogelijk op beschikbaarheid 

bij onze receptie.  

U kunt kiezen voor een versnellingsfiets 

(€15,00 per dag) of een elektrische fiets 

(€25,00 per dag). 

Biljarttafel 

Heeft u meer zin in een potje biljarten? Ook 

dat kan in onze Lobby!   

 

Heeft u verdere vragen over onze 

faciliteiten? Kom gezellig langs bij onze 

receptie! 

Faciliteiten  
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  Facilities 
On the -1 floor you may find our 

breakfast room, fitness room and 

wellness area.  

 

Breakfast room  

Every Monday to Friday you may 

enjoy an extensive breakfast 

buffet from 06:30 am to 10:00 am.  

At weekends, breakfast is served 

from 07.30 to 10.30 hrs.  

You may also book room service 

for €5.00 extra.  

Fitness room 

Our fitness room is open daily 

from 07:00 to 23:00. The room 

consists of several fitness 

machines, but there is enough 

space to do your own exercises! 

Wellness  

The Wellness is open daily from 

07.00 - 23.00 and available upon 

reservation.  

There is a Finnish sauna, infrared 

sauna, Turkish steam sauna and 

jacuzzi. Bathing suits are required 

in our Wellness. 

You may also make use of our 

Solarium at a rate of €10.00.  

A massage chair is available on 

the second floor for a quick 

relaxation (€2.00). 

On the ground floor you will find our 

reception, lobby and bar.  

 

Reception 

You may always approach our reception if 

you have any questions or queries. 

The reception is open 24/7, you may always 

drop by for a chat or for any special 

queries.  

Lobby Bar 

Would you like to relax after a busy day? 

That is possible in our cosy lobby. 

We are happy to provide you with a drink 

and a snack!    

Bike rental 

The surroundings of Alkmaar are very 

diverse and wonderful to explore by 

bicycle! 

Bike rental is possible upon availability at 

our reception.  

You may choose a gear bicycle (€15.00 per 

day) or an electric bicycle (€25.00 per day). 

Billiard table 

Do you prefer a game of billiards? That is 

also possible in our Lobby!   

 

Should you have any further questions 

about our facilities? Come and visit us at 

our reception desk! 
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Superior Room 

& Junior Suites 
Sinds mei 2020 zijn onze Superior kamers en Junior Suites volledig 

gerenoveerd! 

Superior Kamer  

Onze Superior Kamer is een ruime kamer van 25m2. De kamer beschikt 

over een King-sized bed, luxe koffie/thee machine, een walk-in douche, 

50’’inch SMART TV met Chromecast en airconditioning. 

Junior Suite  

Onze Junior Suite is een ruime en luxe kamer van 35m2. Deze kamer 

beschikt over een King-sized bed, luxe koffie/thee machine, een 

inloopdouche, en-suite ligbad en een 50’’inch SMART TV met 

Chromecast en airconditioning.  

Since May 2020, our Superior Rooms and Junior Suites have been 

completely renovated! 

Superior Room  

Our Superior Room is a spacious room of 25m2. The room features a King-

sized bed, luxury coffee/tea machine, walk-in shower, 50'' inch SMART TV 

with Chromecast and air conditioning. 

Junior Suite  

The Junior Suite is a spacious and luxurious room of 35m2. This room 

features a king-sized bed, luxury coffee/tea machine, a walk-in shower, 

en-suite bath and a 50'' inch SMART TV with Chromecast and air 

conditioning.  

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 
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Celebration  Packages 
Romantic Package | €20 

Een romantische verrassing of iets te vieren 

samen? Rozenblaadjes, romantische bed 

versiering, hartjes ballonnen en een persoonlijk 

kaartje maken deze surprise compleet!  

 

A romantic surprise or something to celebrate 

together? Rose petals, romantic bedding, heart 

balloons and a personal card make this surprise 

complete! 

Celebration Package | €30 
Kies het Celebration Package voor een extra 

groot feest. Met ballonnen, een persoonlijk 

kaartje én een fles wijn op de kamer is zeker 

gegarandeerd! 

Choose the Celebration Package for an extra-

large party. With balloons, a personal card and 

a bottle of wine in your room, it is guaranteed! 

Roseleaves | €10 

Wilt u uw geliefde verassen? Kies voor 

rozenblaadjes voor een romantische touch. 

Would you like to surprise your loved one? Have 

choose for rose petals for a romantic touch. 

Birthday Package | €15 

Een feestelijke verjaardags-aankomst? 

Laat uw kamer versieren met ballonnen en 

een leuke persoonlijke boodschap!  

A festive birthday arrival? 

Have your room decorated with balloons and 

a nice personal message! 
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Extras for your 
personal stay 

Extra’s  vóór uw aankomst 

U kunt vóór uw aankomst de volgende  

dranken alvast boeken voor op uw kamer, wij 

zorgen er voor dat deze klaar staan in uw 

kamer bij aankomst! 

You may book the following drinks before your 

arrival, we will make sure they are ready in your 

room on arrival! 

Fles wijn | Bottle of wine 
Merlot | Cabernet Sauvignon | Chardonnay 

|Sauvignon Blanc | Sweet White Wine |  

Pinot Grigio |  Rosé 

 

Fles Prosecco | Bottle of Prosecco 

Prosecco Bottega 0.75L 

 

Heineken bier | Heineken beer 

 

Met de auto en liever overdekt parkeren? 
Parkeergarage €9,50 per nacht 
Parking garage €9.50 per night 

 

Roses are red, violets are blue,… 
Bloemen op de kamer v.a. €27,50 

Flowers in the room from €27.50 

 

Bonbons 
Bonbons op de kamer v.a. €15,00 

Chocolate in the room from €15.00 

 

Bring a pet! 
Huisdieren zijn welkom!  €17,50 per nacht 

Pets are welcome! €17.50 per night 

 

Late check-out 
Heerlijk uitslapen à €15,00 per uur (v.a. 11.00 uur) 

Late check-out €15.00 per hour (from 11.00 hours) 

Lazy Sunday 
Heerlijk uitslapen tot 13.00 uur à €25,00 

Sleep in till 13.00 hours for €25.00 

 

 

Tijdens uw verblijf 

Tijdens uw verblijf kunt u gezellig een drankje 

nemen in onze lobby bar  

(of terras tijdens de zomermaanden). 

Scan de QR code voor onze drankenkaart. 

During your stay, you may enjoy a drink in our 

lobby bar (or terrace during the summer 

months). 

Please scan the QR code for our bar menu. 

 

Fietsverhuur 

Voor vragen over de beschikbaarheid van onze 

versnellingsfietsen en elektrische fietsen kunt u 

bij onze receptie terecht! 

Heeft u nog andere wensen? 

Wij staan altijd voor u klaar!  

U kunt onze receptie altijd bereiken op #9 op 

uw telefoon of kom gezellig langs de receptie. 

 

Bike rental 

For questions about the availability of our gear 

and electric bicycles, please contact our 

reception! 

Do you have any other wishes? 

We are always there for you!  

You may always reach our reception desk at #9 

on your phone or come by at the reception. 
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Bekende Alkmaarders 
Famous persons from Alkmaar 
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Cultureel 

Alkmaar 

Stedelijk Museum Alkmaar 

Voor meer informatie kunt u kijken op: 

www.stedelijkmuseumalkmaar.nl 

Het Beatles Museum 

Voor meer informatie kunt u kijken op: 

www.beatlesmuseum.nl 

 
De Grote kerk 

Voor meer informatie kunt u 

kijken op: 

www.grotekerk-alkmaar.nl 
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Nationaal Bier Museum 

Voor meer informatie kunt u kijken op: 

www.biermuseum.nl 

Museum Kranenburgh 

Voor meer informatie kunt u kijken op: 

www.kranenburgh.nl 

Zee Aquarium Bergen Aan Zee 

Voor meer informatie kunt  u kijken 

op:  

www.zeeaquarium.nl 

Museum Broeker Veiling 

Voor meer informatie kunt u kijken op: 

www.broekerveiling.nl 
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Kaasmarkt 
Alkmaar is een echte Hollandse 

Kaasstad! Iedere vrijdag van april tot 

en met september kunt u genieten 

van onze Kaasmarkt. In juli en 

augustus ook op de dinsdag 

avonden. Op het waagplein kunt u 

een plein vol kazen, kaasdragers en 

kaasmeisjes bewonderen. Elk jaar 

komen er weer duizenden bezoekers 

om dit bijzondere evenement te 

beleven.  

Alkmaar is a real Dutch cheese city! 

Every Friday from April to September 

you may enjoy our cheese market. 

During the months July and August it 

is also possible to visit the 

Cheesemarket in the evening! 

On the Waagplein you may admire a 

square full of cheeses, cheese 

carriers and cheese girls. Every year 

thousands of visitors come to 

experience this special event. 

Kaasmuseum 
Het Hollands Kaasmuseum in 

Alkmaar is opgericht in 1983 en vindt 

u in het monumentale gebouw de 

Waagtoren. 

In het museum vind u allerlei 

interessante informatie over kaas: de 

geschiedenis, de bereidingswijze en 

de kaashandel. Voor kinderen is er 

ook veel te doen, te zien en te leren 

doormiddel van een speurtocht en 

leuke spelletjes! 

The Dutch Cheese Museum in 

Alkmaar was founded in 1983 and is 

located in the monumental building 

the Waagtoren. 

In the museum you will find all kinds 

of interesting information about 

cheese: its history, method of 

preparation and the cheese trade. 

For children there is also plenty to do, 

see and learn through a treasure 

hunt and fun games! 

 

 

Alkmaar 

Kaasstad 

Alkmaar Cheese City 
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[Trek de aandacht van uw lezer met een 

veelzeggend citaat uit het document of 

gebruik deze ruimte om een belangrijk punt 

te 

benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het 

ergens anders op de pagina wilt plaatsen.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culinair Alkmaar 
Culinary Alkmaar 

Kokusai Sushi & Grill 
Bent u een Sushi & 

Grill liefhebber?  

Dan kunt u bij 

Kokusai terecht! 

 

 

 

De Koning  
Op de Platte Stenen brug 

vindt u dit café. Een heel 

gezellig restaurant op 

een leuke locatie!  

 

 

 

 

Turfmarkt Alkmaar 
Lunchen, dineren of een 

zakelijke bespreking? Het 

kan allemaal in dit 

gezellige restaurant! 

  

 

 

 

 

 

 

Abby’s  
Dit is een stijlvol 

ingericht restaurant 

waar u kunt genieten 

van mooie gerechten! 
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Proeflokaal Bregje  
Voor lekker en betaalbaar 

eten kunt u terecht bij 

Proeflokaal Bregje!  

 

 

 

 

 

 

 

Steak 
Bent u echt een vlees 

liefhebber? Dan is 

Steak de place to be!  

 

 

 

 

 

 

1480 Foodbar 
Met meer dan 20 verschillende 

wijnen kunt u het beste naar 

1480 Foodbar gaan voor een 

lekker wijntje!  

 

 

Portofino  
Als u echt lekker Italiaans wilt 

eten, dan raden wij Portofino 

aan! Het is een gezellig 

restaurant op en mooie locatie!  
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Handig om te weten! 
Adapter 
Adapters zijn verkrijgbaar bij 

de receptie tegen betaling 

van een borg à €10,00.   

Airco  
Wij hebben kamers met airco 

in ons hotel: Superior Room 

en Junior Suites. Eventueel 

kunt u bij de receptie terecht 

voor een ventilator.  

Autoverhuur  
Voor meer informatie over 

autoverhuur kunt u terecht bij 

de receptie. 

Bank  
De dichtstbijzijnde bank is 

aan de Vondelstraat. Indien 

u links de parkeerplaats 

verlaat, ga dan in de 

Vondelstraat naar rechts. De 

pinautomaat bevindt zich 

net voor de kleine rotonde.  

Bar 
Op de begane grond bij de 

receptie vindt u onze Lobby 

Bar. Met de QR code welke 

op uw kamer en op de tafels 

ligt kunt u ons drankenmenu 

vinden.  

Borg 
Voor onze Junior Suite vragen 

wij een borg van €150,00, 

welke alleen kan worden 

voldaan via uw geldige 

persoonlijke creditcard. Uw 

borg wordt vrijgegeven 

nadat de kamer is gecheckt. 

 

Check-in 
Vanaf 15.00 uur kunt u bij 

ons komen inchecken! Bent 

u eerder en is de kamer nog 

niet klaar? Dan kunt bij ons 

gratis parkeren en uw 

spullen bij ons achterlaten.  

Check out  
De check out tijd is om 11.00 

uur. Mocht u enkele uren 

langer willen verblijven in 

ons hotel, dan kost dit 

€15,00 extra per uur (tot een 

maximum van 5 uur extra). 

Dekens 

Een extra deken kunt u aan 

de receptie vragen.  

Fiets  

Voor €15,00 per dag per 

persoon kunt u een 

versnellingsfiets huren.  

Voor €25,00 per dag per 

persoon kunt u een 

elektrische fiets huren. 

Frisdrank  
Frisdranken, versnaperingen 

en andere producten zijn 

verkrijgbaar in de automaat 

op de begane grond.  

Greenkey 
In uw kamer heeft u een 

Greenkey in de kamer. 

deze kaart kunt u aan de 

deur hangen indien u geen 

schoonmaakservice wenst.  

Internet  
Draadloos internet is in 

het gehele hotel 

verkrijgbaar. U heeft hier 

geen wachtwoord voor 

nodig.  

Mindervalide 

toilet 

Het mindervalide toilet 

kunt u vinden op de -1 

verdieping.  

Kussen  

Er ligt een extra kussen in 

de garderobekast of 

vraag de receptie naar 

een extra kussen. 

Kluis  

In de garderobekast vindt 

u de kluis en de 

handleiding ervan. Wij 

adviseren u gebruik te 

maken van de kluis.  

Lift  
In het hotel zijn er twee 

liften beschikbaar 

waarmee u naar alle 

verdiepingen kan.   

Ontbijt  
Elke maandag tot en met 

vrijdag kunt u genieten 

van een uitgebreid 

ontbijtbuffet van 06.30 

uur - 10.00 uur. In het 

weekend is het ontbijt 

van 07.30 uur - 10.30 uur.  
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Openbaar 

vervoer 
Bij de receptie is er een 

overzicht van bus tijden.  

Openbare 

toiletten 
De openbare toiletten 

bevinden zich op de eerste 

verdieping. 

Parkeren  
Parkeren kunt u kosteloos 

op de twee 

parkeerplaatsen voor ons 

hotel gelegen (P1 en P2). 

Post 
U kunt uw post bij de 

receptie afgeven.  

Receptie  
Voor vragen of informatie 

aarzelt u vooral niet om 

gezellig naar de receptie 

te komen, wij zijn er 24 uur 

per dag voor u. In de nacht 

is de toegangsdeur wel 

gesloten. U kunt door op de 

deurbel te drukken de 

nachtportier waarschuwen 

om de deur te openen. 

Restaurants 
De restaurants Kokusai 

Sushi & Grill en Victory Wok 

bevinden zich naast het 

hotel en zijn van dinsdag 

t/m zondag geopend van 

12.30 uur tot 22.00 uur en 

op maandag van 14.00 uur 

tot 22.00 uur. Afhalen is 

iedere dag mogelijk vanaf 

12.30 uur tot 21.00 uur en 

bezorging vanaf 17.00 uur 

tot 21.00 uur.  

 

 

Roken  
In het hotel is het niet 

toegestaan om te roken.  

Roomservice 
Roomservice kunt u 

bestellen door nummer 9 te 

kiezen op uw telefoon in de 

kamer (€5,00). 

Sauna  
Hotelgasten kunnen gratis 

gebruik maken van de 

sauna en fitness. De sauna 

is beschikbaar op 

reservering.  

In onze Wellness is 

badkleding verplicht. 

Strijken  
U kunt op de tweede 

verdieping gebruik maken 

van de strijkplank en 

strijkijzer. 

Taxi  
Voor het bestellen van een 

taxi in én om Alkmaar kunt 

u terecht bij de receptie. Er 

zijn voordelige tarieven 

mogelijk.  

Telefoon  
Om vanuit uw kamer naar 

de receptie te bellen 

gebruikt u toestelnummer 9. 

Terras 
Wij beschikken over een 

terras bij het hotel. U kunt 

drankjes bestellen bij de 

Lobby Bar. 

 

 

 

Toiletartikelen 
Voor tandpasta, 

scheermesjes en andere 

toiletartikelen voor 

noodgevallen kunt u bij de 

receptie terecht of bij de 

automaat op de begane 

grond.   
Trein  
Vanaf Alkmaar Centraal 

rijden de treinen richting 

Den Helder of Amsterdam. 

Bij de receptie kunt u meer 

informatie krijgen.  

Wasserij  
In uw kamer ligt een 

waszak. U kunt deze aan de 

receptie afgeven. Uw was is 

dan twee dagen later klaar 

en wordt weer op uw kamer 

gelegd. Uitzonderingen zijn 

in overleg mogelijk.  

Wekservice 
U kunt uw wektijd 

doorgeven aan de 

receptie. U wordt dan ’s 

ochtends wakker gebeld 

door de receptie.  

Winkels 
In het centrum van Alkmaar 

zijn diverse winkelstraten 

welke u kunt bezoeken. 

Iedere donderdagavond is 

er koopavond tot 21.00 uur, 

maar ook iedere zondag is 

er koopzondag in Alkmaar! 

 

 

 

 

Mocht u andere vragen hebben? 

Dan bent u van harte welkom om 

bij de receptiebalie langs te gaan!  
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Handy to know! 

Adapter 
Adaptors are available at the 

reception for a deposit of 

€10.00.   

Airco  
We have air-conditioned 

Superior Rooms and Junior 

Suites. If preferred, you may 

get a fan at the reception.  

Bank  
The nearest bank is on the 

Vondelstraat. If you leave the 

car park on the left, turn right 

into Vondelstraat. The cash 

machine is just before the 

small roundabout.  

Bar 
On the ground floor near the 

reception desk you will find 

our Lobby Bar. With the QR 

code which  is in your room 

and on the tables you may 

find our drinks menu.  

Deposit 
For our Junior Suite we ask a 

deposit of €150.00, which 

may only be authorized by 

your valid personal credit 

card. The deposit will be 

released after the room has 

been checked. 

Disabled toilet 

The disabled toilet is situated 

on the -1 floor.  
 

Blankets 
You may ask for an extra 

blanket at the reception.  

Bike rental  
For €15.00 per day per 

person you may rent a gear 

bicycle.  

For €25.00 per day per 

person you may rent an 

electric bicycle. 

Check-in 
From 15.00 hours you may 

check in with us! Are you 

arriving earlier and is your 

room not ready yet?  

You may leave your 

luggage with us. 

Check out  

The checkout time is at 

11.00 hours. Should you wish 

to stay a few hours longer in 

our hotel, this will cost €15.00 

extra per hour (up to a 

maximum of 5 hours extra). 

Safe  
In the wardrobe you will find 

the safe and its manual. We 

advise you to make use of 

the safe.  

Soft drinks  
Soft drinks, snacks and other 

products are available from 

the vending machine on 

the ground floor. 

Breakfast  
The breakfast room is on 

the -1 level.  
Every Monday till Friday 

you may enjoy an 

extensive breakfast buffet 

from 06.30 hours - 10.00 

hours.  

On Saturday and Sunday 

the breakfast is served 

from 07.30 hours - 10.30 

hours. 

Elevator 
There are two elevators 

available in the hotel 

which may take you to all 

floors.   

Greenkey 
You have a Greenkey in 

your room. You may hang 

this card on the door if 

you do not want a 

cleaning service.  

Internet  
Wireless internet is 

available throughout the 

hotel. You do not need a 

password for this.  

Pillow  
There is an extra pillow in 

the wardrobe or ask the 

reception for an extra 

pillow. 
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Public 

transportation 
At the reception desk there 

is a list of bus times.  

Public toilets 

The public toilets are 

located on the first floor. 

Parking  
You may park for free at 

the two car parks in front of 

our hotel (P1 and P2). 

Post/Mail 
You may drop off your mail 

at the reception.  

Reception  
For questions or 

information, please do not 

hesitate to come to the 

reception. We are here for 

you 24 hours a day. At 

night, the entrance door is 

closed. You may alert the 

night porter to open the 

door by pressing the 

doorbell. 

Restaurants 
The Kokusai Sushi & Grill and 

Victory Wok restaurants are 

located next to the hotel 

and are open Tuesday to 

Sunday from 12.30 hours to 

22.00 hours and on 

Monday from 14.00 hours 

to 22.00 hours. Take-away is 

possible daily from 12.30 

hours until 21.00 hours and 

delivery from 17.00 hours 

until 21.00 hours. 

Room service 

You may order room 

service by dialling number 9 

on your phone in the room 

(€5.00). 

Sauna  
Our sauna and fitness 

facilities are available for 

our hotel guests upon 

reservation. 

Bathing suits are required in 

our Wellness. 

Smoking  
Smoking is prohibited  in the 

hotel.  

Ironing  
Iron and ironing board are 

available on the second 

floor. 

Taxi  
To order a taxi in and 

around Alkmaar please 

contact the reception. 

Advantageous rates are 

available.  

Telephone  
To call the reception from 

your room, please use 

extension 9. 

Terrace 
We have a terrace at the 

hotel. You may order drinks 

at the Lobby Bar. 

Toiletries 
Toothpaste, razors and 

other toiletries for 

emergencies are available 

at the reception or at the 

vending machine on the 

ground floor.   

Train  
From Alkmaar Central 

Station trains go to Den 

Helder or Amsterdam. You 

may get more information 

at the reception.  

Laundry  
There is a laundry bag in 

your room. You may hand it 

in at reception. Your 

laundry will be ready two 

days later and will be put 

back in your room. 

Exceptions can be made in 

consultation.  

Wake-up service 
You may inform the 

reception what time you will 

be woken up. You will then 

be woken up by the 

reception in the morning.  

Shops 
In the centre of Alkmaar 

there are several shopping 

streets you may visit. Every 

Thursday evening there is a 

shopping night until 21.00 

hours. Also every Sunday 

there is a shopping Sunday 

in Alkmaar! 
Should you have any further 

questions? Our reception team is 

more than happy to assist you!  
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Vergaderen 
Meeting & conference facilities 

Golden Tulip Hotel Alkmaar biedt 5 flexibele 

vergaderzalen van 50m2 en zijn voorzien van 

veel daglicht en luxe fauteuils.  

Met uitgebreide vergaderarrangementen en 

ontelbare mogelijkheden kunnen wij heel veel 

voor u betekenen. Al uw gasten kunnen gratis 

parkeren op onze ruime parkeerterrein voor de 

deur! 

De flexibele vergaderzalen kunnen aan elkaar 

gekoppeld worden om ruimere plenaire zalen 

te kunnen creëren. In iedere zaal is een 

koffiemachine aanwezig met vele 

mogelijkheden en verse bonen. Ieder moment 

tijdens uw bijeenkomst kunt u heerlijk genieten 

van koffie en thee. 

Bij onze arrangementen zit inbegrepen: 

• Zaalhuur 

• Flip-over 

• Beamer met projectiescherm 

• Onbeperkte koffie/thee faciliteiten 

• Zoete lekkernij 

• Mintjes & snoepjes 

• Blocnote met pen 

• Optioneel uitgebreid lunchbuffet 

Arrangementen zijn mogelijk vanaf 10 

personen. 

U kunt ook los een zaal huren en apart 

faciliteiten bijboeken, zoals apparatuur, lunch 

of andere wensen. Dit is bijvoorbeeld aan te 

raden voor kleinere bijeenkomsten onder de 

10 personen. 

Leuk weetje! Iedere vergaderzaal heeft de 

naam van een bekende Alkmaar die iets 

betekend heeft in de Alkmaarse geschiedenis! 

Golden Tulip Hotel Alkmaar offers 5 flexible 

meeting rooms of 50m2 and are equipped 

with lots of daylight and luxurious armchairs. 

  

With extensive meeting packages and 

countless possibilities, we may organize a lot 

for you. All your guests may park for free in 

our spacious car park right outside the door! 

 

The flexible meeting rooms can be linked 

together to create larger conference rooms. 

Each room has a coffee machine with many 

options and fresh beans. You may enjoy 

coffee and tea during your meeting. 

 

Our packages include: 

• Room hire 

• Flipchart 

• Beamer with projection screen 

• Unlimited coffee/tea facilities 

• Sweet delicacy 

• Mints & sweets 

• Notepad with pen 

• Optional extensive lunch buffet 

Packages are possible from 10 persons. 

 

You may also book a room separately and 

book additional facilities such as equipment, 

lunch or other requirements. This is 

recommended for smaller gatherings under 

10 people. 

 

Fun fact! Every meeting room has the name 

of a famous person who has meant 

something in the history of Alkmaar! 
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•  

Om uw verblijf zo comfortabel mogelijk te maken, hebben wij een paar huisregels:  

• Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen 

te worden opgevolgd.  

• Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf 

een leeftijd van 18 jaar. Alle hotelgasten dienen zich te legitimeren. 

• Wij accepteren alleen uw persoonlijke creditcard, welke bij aankomst getoond dient te worden. 

• Het is verboden om te roken in de kamer en/of enige vorm van drugs (lachgas) te gebruiken en 

de brandmelder te bedekken.  

Gasten worden aansprakelijk gesteld voor schade die is veroorzaakt. De boete bedraagt  

€150,00 per incident. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de 

voorrijkosten van de brandweer van €275,00 aan u worden doorbelast. 

• Eigendommen van het hotel blijven in het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van 

eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of 

vernieuwingskosten. 

• Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw 

kamer te betreden in geval van “het niet naleven van ons huisreglement”. 

Het is niet toegestaan om: 

• Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben in het gebouw 

of op het terrein van het hotel.  

• Kinderen onder de 12 jaar en/of huisdieren alleen en onbewaakt in de kamer achter te laten, 

zonder dat de receptioniste hiervan geïnformeerd is. 

• Huisdieren mee te nemen naar onze restaurants of eetzaal. 

• Met meerdere personen op de kamer te verblijven dan het gereserveerde aantal en 

ongeregistreerde of andere hotelgasten op de kamer te ontvangen. 

• De kamer te huren op uw naam, zonder dat u zelf in de kamer verblijft. 

• Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen. 

To make your stay as comfortable as possible, we have a few house rules:  

• All instructions of hotel staff, which are related to house rules, must be followed.  

• A valid ID must be shown at check-in. Check-in is possible from the age of 18.  

All hotel guests are required to identify themselves. 

• We only accept your personal credit card, which should be shown at arrival. 

• It is forbidden to smoke in the room and/or use any kind of drugs (laughing gas) and to cover up 

the fire alarm.  

• Guests will be held liable for any damage caused. The fine is €150.00 per incident. If the fire alarm 

goes off due to smoking in the room, the fire brigade call-out fee of €275.00 will be charged to 

you. 

• Property of the hotel must remain in the building. Deliberate damage to hotel property can be held 

liable for repair and/or renewal costs. 

• In all circumstances we will respect your privacy, however, we are authorised to enter your room 

in case of "non-compliance with our house rules". 

It is not allowed to: 

• Consume, use, trade or carry narcotics in the building or on the grounds of the hotel.  

• To leave children under 12 years and/or pets alone in the room, unguarded, without informing 

the receptionist. 

• Take pets with you in our restaurants or dining room. 

• To stay in the room with more persons than the number reserved and other guests than registered 

guests. 

• To rent the room in your name, without being in the room yourself. 

• Use emergency exits as normal entrances and exits. 
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• Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel 

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

deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden. 

• Op de suite zijn maximaal twee personen toegestaan. 

• Eventuele schade wordt verrekend met de borg of direct betaald te worden bij de receptie. 

• Nadat de suite is geïnspecteerd, wordt de borg aan u terugbetaald. 

• Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie. 

• Golden Tulip Hotel Alkmaar is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen. 

• De directie, de eigenaar 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. 

• Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. 

Wanneer u zich niet aan de bovenstaande huisregels houdt of bij beschadiging, vermissing of 

vernieling van eigendommen van Golden Tulip Hotel Alkmaar, ontvangt u geen waarschuwing, 

maar leidt dit tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkheidsstelling en/of aangifte bij de politie. Dit 

betekent tevens dat er geen geld retour wordt gegeven en uw borg helaas zal worden ingehouden.  

Wij willen u graag danken voor uw medewerking en wensen u een fijn verblijf! 

 

• Cameras are installed in various places within the building. Everyone who is in our hotel agrees 

to the making of recordings. In the event of calamities and/or incidents, these recordings may 

be shown to third parties as supporting material. 

• A maximum of two people are allowed in the suite. 

• Any damage will be deducted from the deposit or paid for directly at the reception desk. 

• After the suite has been inspected, the deposit will be returned to you. 

• Found objects should be handed in at the reception desk. 

• Golden Tulip Hotel Alkmaar is not responsible for loss or theft of your belongings. 

• The management, the owner of this location and/or persons who work for the hotel cannot 

be held responsible for any injury and/or material or immaterial damage, which visitors of the 

location may experience. 

• Verbal and/or physical violence will not be tolerated. 

When you do not comply with the above mentioned house rules or when Golden Tulip Hotel Alkmaar 

property is damaged, lost or destroyed, you will not receive a warning, but this will lead to immediate 

removal, liability and/or reporting to the police. This also means that no money will be refunded and 

your deposit will unfortunately be retained.  

We would like to thank you for your cooperation and wish you a pleasant stay! 
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Hartelijk dank voor uw verblijf bij Golden Tulip Hotel Alkmaar! 

Uw feedback is altijd welkom! Met de door u ingezonden feedback helpt u onze service te 

verbeteren. U kunt de volgende QR code scannen voor het contact formulier: 

 

  

 

  

  

  

Wij verwelkomen u graag nog eens. Boekt u rechtstreeks bij ons?  

Dan krijgt u standaard €5,00 korting op uw kamer prijs. Voor de beste prijsgarantie kunt u 

boeken via onze website: www.hotelalkmaar.nl of maak gebruik van deze QR code: 

 

                       

http://www.hotelalkmaar.nl/
https://www.facebook.com/goldentuliphotelalkmaar
https://www.instagram.com/goldentuliphotelalkmaar
https://nl.linkedin.com/company/golden-tulip-hotel-alkmaar
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Dear guest, 

Welcome to Golden Tulip Hotel Alkmaar! We are pleased to welcoming you. 

Your safety and the safety of our team is our priority. You will find disinfectants in several places such 

as the entrance and lifts in the hotel. The government has announced several new measures during 

the press conference, which have an impact on our opening hours. Below you will find an overview of 

our new opening hours: 

Lobby Bar 

You may always order a drink at our Lobby Bar. Please be informed that only take away or room 

service is available (room service costs €5).  

Please scan here in order to see our drinks menu: 

 

Breakfast 

Currently breakfast and lunch will be served in packages. Please select your breakfast preference at 

the reception (during check-in). The breakfast or lunch package may be picked up at the reception at 

the desired time every next morning during your stay.  

Coffee and tea to go is available at the reception when picking up your breakfast or lunchbox! 

Kokusai Sushi & Grill Restaurant 

Take away at the restaurant next to the hotel is available from 12.30 hrs – 21.00 hrs. Please be 

informed at our reception for the take away menu. 

Fitness & Sauna 

The fitness and sauna facilities are currently closed, due to the new measurements. 

Meeting rooms 

Meeting rooms are available upon reservation. 

Please note that we will ask for your Corona Access Card (CoronaCheck) on arrival, this applies to all 

our guests. Lunch packages will be served at the entrance of your meeting room. 

Please do not hesitate to contact our reception for all your questions, we are more than willing to 

help you. 

We wish you a pleasant stay with us! 

Warm regards, 

Golden Tulip Hotel Alkmaar 
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Your safety – our priority  

Uw veiligheid – onze prioriteit  
Protect yourself and others 

Bescherm jezelf en anderen 

 

 

 

 

 

Frequently clean hands by using alcohol-based hand gel or soap and water 

Was regelmatig je handen met desinfecterende gel of water en zeep 

 

Cough/sneeze into your upper arm, discard tissues immediately after use. Always wash your hands 

after blowing your nose. 

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, maak gebruik van papieren zakdoekjes, gooi deze na 

gebruik weg en was je handen regelmatig 

 

 

 

Do not shake hands, keep a distance of 1,5 metres from others 

Schud geen handen, neem 1.5 meter afstand van anderen 

 

 

 

If you have a fever, cough and have difficulty breathing, please inform us and seek medical care 

Koorts, hoesten en moeite met ademen? Informeer ons en neem contact op met de huisarts/GGD 

#Safe together (0800-1202) 

 


