Online check-in procedure:

1. U ontvangt een mail van Hotel Bloemendaal met de vraag uw gegevens compleet te make
via de online check-in. Of u klikt op de link in uw bevestiging.
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2. U komt dan op de beveiligde omgeving van Mews (ons reserveringssysteem).
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Druk op “laten we beginnen” om de online check-in te starten.
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3. Maak een keuze, verblijft u zelf? Of heeft u voor iemand anders een boeking gemaakt?
En klik op volgende stap.
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4. Vul uw persoonlijke gegevens in, stem in met de voorwaarden en druk op “volgende stap”.
4. Vul uw persoonlijke gegevens in, stem in met de voorwaarden en druk op “volgende stap”.

4. Vul uw persoonlijke gegevens in, stem in met de voorwaarden en druk op “volgende stap”.
4. Vul uw persoonlijke gegevens in, stem in met de voorwaarden en druk op “volgende stap”.

5. Voeg uw eventuele medereizigers toe via het “plusje”. Zij ontvangen dan ook een code om
de voordeur en kamer deur te openen. En vervolg met “volgende stap”.
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7. Kies de zojuist door u ingevoerde kaart of een kaart die al bekend was bij mews en check-in.
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8. U heeft uw online check-in afgerond.
U ontvangt nu op de dag van aankomst uw code om gebruik te maken van mobile acces.
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WIJ WENSEN U EEN PRETTIG VERBLIJF!

