Herberg De Hoeve
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOORWAARDEN
Hieronder treft u de voorwaarden die gelden tijdens het houden van een feest, bruiloft of een
bijeenkomst. Gelieve deze voorwaarden door te lezen en deze in acht te nemen.
1.

Indien u een optie wenst te plaatsen op een specifieke datum dan is dat alleen mogelijk
na een persoonlijk gesprek op locatie.

2. Aan de hand van een op maat gemaakte offerte zullen wij een optie plaatsen op de door
u aangegeven ruimte/zaal. Deze optie zal maximaal 4 weken gelden.
Een optie kan maximaal eenmaal verlengt worden. Daarna zullen wij de datum helaas vrij
moeten geven.
3. Bij een definitieve reservering vragen wij een aanbetaling van € 250,-.
Vier weken voor aanvang van de bruiloft vragen wij een aanbetaling van 85% van het
resterende bedrag. De overige 15% wordt na de bruiloft aan u gefactureerd met de
eventuele extra kosten die er gemaakt zijn.
4. Het is mogelijk om het feest langer door te laten gaan dan afgesproken. Dit kan echter
alleen in overleg met de dienstdoende leidinggevende.
5.

Confetti is niet toegestaan op onze locatie. Echter als het toch gebruikt word berekenen
wij schoonmaakkosten voor het opruimen van de confetti. De kosten hiervan zijn € 75,per keer.

6. Versieringen/decoratie in de ruimte/zaal en/of daarbuiten worden door u zelf
aangebracht. Gelieve de versieringen/decoratie de eerstvolgende dag ook zelf weg te
nemen. Mocht dit niet het geval zijn, zijn wij genoodzaakt de decoratie zelf weg te halen.
7.

Een rookmachine is niet toegestaan in ons pand.

8. 1 week op voorhand dienen wij menukeuzes en definitieve aantallen gasten van u te
ontvangen. Tot twee dagen voor het evenement kunt u de aantallen nog veranderen.
Zal er later verandering komen in de doorgegeven aantallen, dan zullen wij deze helaas
moeten doorberekenen aan u in verband met onze inkoop. Hier kan geen uitzondering
op gemaakt worden.
9. Gelieve respectvol om te gaan met ons interieur, meubilair, servies en glaswerk. Mocht er
moedwillig iets stuk gemaakt worden, zijn wij genoodzaakt om de kosten hiervan te
berekenen op de eindfactuur.
10. Op al onze diensten zijn onze Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Indien
gewenst kunnen wij u hier een exemplaar van toezenden.

