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Op al onze reserveringen en overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing zoals gedeponeerd ter griffe van de arrondissementsrechtbank te Den Haag, toezending kosteloos op verzoek 

 

 

 

 

Geachte gast, 

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen, zijn per 1 januari 2014 de Tabakswet en de Drank- en Horecawet 

gewijzigd. Van der Valk Hotel Leiden is verplicht zich te houden aan deze gewijzigde wetgeving. Dit kan gevolgen 

hebben voor u en/of voor uw gasten. 

De volgende wijzigingen zijn per 1 januari 2014 ingegaan: 

 De leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is verhoogd naar 18 jaar. Overtreding van deze regel heeft 

strafmaatregelen tot gevolg voor zowel Van der Valk Hotel Leiden als de in overtreding zijnde gasten. De 

strafmaatregelen variëren van een hoge geldboete voor alle in overtreding zijnde partijen tot het intrekken van 

de drank- en horecavergunning van Van der Valk Hotel Leiden. 

 

 Ook de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak is verhoogd naar 18 jaar. Als een minderjarige tabak bij 

Van der Valk Hotel Leiden koopt, wordt alleen het in overtreding zijnde horecabedrijf beboet en niet de in 

overtreding zijnde gast. 

In de praktijk betekent dit dat onze bedienings- en barmedewerkers geen alcohol mogen serveren aan gasten 

onder de 18 jaar. Tevens is het niet toegestaan dat een meerderjarige een alcoholhoudend drankje besteld voor  

een minderjarige. 

Bij twijfel aan de leeftijd kan het voorkomen dat werknemers van Van der Valk Hotel Leiden om legitimatie 

vragen om de juiste leeftijd te kunnen vaststellen. 

Van der Valk Hotel Leiden dankt u bij voorbaat voor uw medewerking en begrip bij het handhaven van 

bovenstaande regels. 

Directie Van der Valk Hotel Leiden 

 

 

http://www.google.nl/imgres?start=107&sa=X&biw=1920&bih=944&tbm=isch&tbnid=eiZe5byWhkkfHM:&imgrefurl=http://www.sho-horeca.nl/informatie/alcoholsticker&docid=amFb36OmVqHFuM&imgurl=http://www.sho-horeca.nl/media/60483/sho-leeftijdsticker.jpg&w=250&h=178&ei=NxnVUv-lJcTH7AabuoDAAQ&zoom=1&ved=0CDgQhBwwEThk&iact=rc&dur=778&page=4&ndsp=45

