
 Welkom in De Utrechtsche Dom 
 
Wij hopen dat u een comfortabel en rustig verblijf heeft in ons kleine Guesthouse. Al 
meer dan driehonderd jaar is De Utrechtsche Dom te vinden op deze plek in het 
oude centrum van Gouda. Dit pand was oorspronkelijk het koetshuis van uitspanning 
De Utrechtsche Dom. Al heel lang is De Utrechtsche Dom de basis voor 
cultuurhistorische uitstapjes of sportieve tochten. Ook wij helpen u graag op weg.  
 
Voorzieningen 
Wij bieden u logies en ontbijt. Iedere kamer heeft een bed, douche, toilet, wasbak (in 
de kast), bureau, verwarming, ventilator, WIFI en TV. De kamers hebben daarnaast 
een aparte zitruimte. Wij zetten er ‘s morgens het ontbijt voor u klaar. Er staat een 
koelkastje, plus een koffie- en theevoorziening. U kunt er ook een maaltijd nuttigen. 
Die haalt u af of laat u bezorgen. Consumpties zijn te koop aan de balie. Indien u iets 
extra’s wenst, vraag het ons. Denk aan een lunchpakket, babybed, haardroger, 
adapter of wasservice. 
 
Rust en veiligheid 
In de 8 kamers van het Guesthouse kunnen 18 mensen logeren. Iedere gast heeft 
recht op onze aandacht, zijn persoonlijke veiligheid en een goede nachtrust. Voor uw 
hygiëne en veiligheid hanteren wij een zogenaamd 1,5 meter protocol. U kunt die 
inzien aan de balie. Wij vragen ook u om afstand te houden van ons en andere 
gasten en zich te houden aan de internationale hygiëneregels.  
Ons karakteristieke pand is opgetrokken uit hout. Dat hout zorgt ervoor dat wij ook 
extra alert zijn op uw brandveiligheid. Wij gebruiken brandwerende of -remmende 
materialen. Roken of open vuur zijn in het pand verboden. Nooduitgangen zijn 
aangegeven. De kamers op eerste verdieping hebben een uitwerpladder.  
 
Nood 
Alle kamers hebben een noodtelefoon. Daarmee kunt u ons dag en nacht bereiken 
(toets 9). Toets 1 voor direct contact met politie, brandweer of ambulance. 
 
Huisregels 
• Maak het uzelf naar de zin. 
• Voor wensen of vragen zijn wij tussen 08.00 en 21.00 uur aanwezig achter de balie. 
• Uw ontbijt op maat staat ’s morgens in uw zitkamer klaar, op het afgesproken  
  tijdstip. Lever de avond ervoor uw ontbijtwensenlijst bij ons in, voor 19.00 uur.   
• Plaats na uw ontbijt de ontbijtspullen terug in het mandje en zet hem op de gang. 
  Wij ruimen de mand daarna zo spoedig mogelijk weg. 
• Hanteer de internationale hygiëneregels: was regelmatig uw handen. Gebruik zo 
  nodig onze desinfectiegel. Hoest en nies in de elleboog.  
• Houd 1,5 meter afstand van ons en van andere gasten. Maak ruimte voor elkaar.  
  Ren niet door de gangen en op de trappen.  
• Roken en open vuur zijn in het gebouw niet toegestaan. 
• Om 21.00 uur sluiten wij de balie en de voordeur. Sluit de deur na die tijd zelf af. 
• Afrekenen doet u na uw verblijf met pinpas of creditcard. 
• Check out tijd is uiterlijk 11.00 uur. 
 
 Gerard van Domselaar, eigenaar. 
  



 

 Ontbijtwensenlijst 
 

 
 
Om u van een heerlijk ontbijt te voorzien, vragen wij u om dit formulier in te vullen. 
Wilt u omcirkelen wat u wenst en dit formulier voor 19:00 uur inleveren bij de balie?  
 
 
Kamer nummer: 
 
 
Tijdstip ontbijt: 
 
 
Ontbijtwensen: 
 
Licht bruin brood: 
1 stuk 2 stuks  3 stuks  4 stuks 
 
Donkerbruin brood: 
1 stuk 2 stuks  3 stuks  4 stuks 
 
Broodjes/bolletjes: 
Ja Nee 
 
Ei: 
Ja Nee 
 
Ham: 
1 plak 2 plakken  3 plakken  4 plakken 
 
Cervelaat: 
1 plak 2 plakken  3 plakken  4 plakken 
 
Komijnen Kaas; 
1 plak 2 plakken  3 plakken  4 plakken 
 
Belegen kaas: 
1 plak 2 plakken  3 plakken  4 plakken 
 
Yoghurt + Creusli; 
Ja  nee 
 
Allergieën: 
 
Extra: 
Fruit, jus, boter en zoetigheden staan al voor u klaar. 
 


