
 
Algemene voorwaarden  

 
 
Definitief gastenaantal 
De offerte is gebaseerd op het minimale aantal personen voor uw evenement. Uiterlijk 14 dagen voor 
uw bezoek ontvangen wij schriftelijk het definitieve gasten aantal. Dit aantal kan t.o.v. de offerte 
worden opgeschaald of tot 10% worden afgeschaald. Een afschaling van maximaal 10% wordt 
kosteloos geaccepteerd. 
 
Vergaderarrangement 
Onze vergaderarrangementen zijn te reserveren vanaf 20 personen. 
Indien u met minder personen komt, dan wordt er toch gefactureerd voor het minimum van 20 
personen. U kunt gebruik maken van een 4-, 6-, 8- of 12-uurs vergaderarrangement en kunt deze in 
overleg uitbreiden. 
 
Producten op nacalculatie 
Als er in uw offerte producten zijn opgenomen welke op basis van nacalculatie zijn, dan zullen deze 
na uw evenement op de factuur worden bijgeschreven.  
 
Facturatie 
De betaling geschiedt op rekening, tenzij anders is afgesproken. Indien het factuuradres afwijkt van de 
in de offerte vermelde adresgegevens vernemen wij dit graag voor aanvang van het evenement. 
Na het evenement wordt de factuur per mail toegestuurd.  
 
Annuleringsvoorwaarden 
Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van 
Koninklijke Horeca Nederland (www.horeca.org), waarbij de annuleringsbepalingen 9.4.2. uit de 
uniforme voorwaarden hierna vermeld staan: 
  
a) Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van 6 maanden tot 3 maanden voor aanvang van het 

gereserveerde brengen wij 10% van de reserveringswaarde in rekening. 
b) Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van 3 maanden tot 2 maanden voor aanvang van het 

gereserveerde brengen wij 15% van de reserveringswaarde in rekening. 
c) Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van 2 maanden tot 1 maand voor aanvang van het 

gereserveerde brengen wij 35% van de reserveringswaarde in rekening. 
d) Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van 1 maand tot 14 dagen voor aanvang van het 

gereserveerde brengen wij 60% van de reserveringswaarde in rekening. 
e) Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van 14 dagen tot 7 dagen voor aanvang van het 

gereserveerde brengen wij 85% van de reserveringswaarde in rekening. 
f) Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van 7 dagen tot en met de dag van bezoek brengen wij 

100% van de reserveringswaarde in rekening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


