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Buurhoes hanteert een betalingstermijn van 14 dagen netto
Prijzen zijn geoffreerd per vergaderruimte, audiovisuele middelen zijn niet inbegrepen, tenzij anders
vermeld.
Op basis van uw aanvraag hebben wij de offerte samengesteld. Het programma wordt in chronologische
volgorde getoond en bevat vergaderruimte, catering en eventuele audio visuele aanvullingen.
Zaalhuur is zonder BTW, overige consumpties, verhuur materiaal etc incl BTW
Consumptie prijslijst is per mail op te vragen bij buurhoesplanning@gmail.com
Er is altijd een medewerker van Buurhoes aanwezig tijdens het evenement
Nooddeuren dicht houden en niet blokkeren
Er wordt in het Buurhoes alleen licht alcoholische drank geschonken
Voor eventuele schade aan het gebouw of inventaris veroorzaakt door de gebruiker of zijn gasten is de
gebruiker aansprakelijk
Geen open vuur toegestaan op het terras
Geen vuurwerk afsteken in en rondom het Buurhoes
Een plattegrond met vluchtwegen hangt in de hal
Bij decoratie van de zaal dient er gelet te worden op de brandveiligheid
Bezoek aan het Buurhoes kan 2x voorafgaand aan de activiteit *exclusief intake, daarna zijn er extra
kosten aan verbonden.
Uiterlijk 01:00 zijn alle gasten vertrokken en heeft de afmelding plaatsgevonden bij een medewerker van
Buurhoes
Na afloop van de bijeenkomst sturen wij de eindfactuur, minus eventuele aanbetaling.

Het Buurhoes heeft een 3x35 A. elektra aansluiting en is niet aansprakelijk voor overbelasting van
het energie netwerk door meegebrachte apparatuur.

Aanvulling op “Selfservice” bijeenkomst






Selfservice houdt in dat u zelf zorgt voor het klaarzetten en de aankleding van de zalen en zelf eten en
drinken meeneemt en serveert.
Op afspraak is er gelegenheid voor het aankleden-versieren van de zaal
Voor het koelen van hapjes en drinken kan gebruik worden gemaakt van de koelkasten onder de grote
bar, keuken en voorraadruimte
Na gebruik worden alle gebruikte ruimten en keuken inventaris in originele opstelling, netjes en schoon
achtergelaten
Gebruiker ziet zelf toe op verantwoord alcohol schenken

Annuleringsvoorwaarden
Een annulering dient schriftelijk en gedateerd aan ons te worden doorgegeven. Er kunnen geen rechten worden
verleend aan een mondelinge annulering. De dag van ontvangst van de schriftelijke annulering wordt gezien als
definitieve annuleringsdatum. De totale reserveringswaarde, gebaseerd op de meest recente bevestiging van de
groep, evenement of congres is de basis voor het verschuldigde bedrag voor de opdrachtgever van de
overeenkomst.
Tot 60 dagen voor aankomst kan er 100% van het overeengekomen totale volume kosteloos geannuleerd
worden.
Tot 35 dagen voor aankomst kan er 50% van het overeengekomen totale volume kosteloos geannuleerd worden.
Tot 14 dagen voor aankomst kan er 20% van het overeengekomen totale volume kosteloos geannuleerd worden.
Tot 1 dag voor aankomst kan er 10% van het overeengekomen totale volume kosteloos geannuleerd worden.
NO-SHOW
In het geval van een no-show zal de klant in alle gevallen worden verplicht om 100% van de reserveringswaarde
(inclusief BTW) te betalen.

