
Algemene voorwaarden verhuur zaal

• Reserveringen worden één week “in optie” gehouden. Als we daarna geen bevestiging 
hebben ontvangen, zullen we de reservering annuleren. 

• Wij hebben een telefoonnummer nodig voor alle reserveringen. 

• Voor het gebruik van onze privézaal rekenen wij geen huur, maar wel een omzetgarantie 
van €300,- voor overdag (reserveringen tot 17:00) of €750,- voor huur in de avonduren 
(reserveringen die starten of doorgaan na 17:00).  

• Alle consumpties (drank&eten) tot het bedrag van de omzetgarantie dienen op één  
rekening te staan. Daarnaast is het mogelijk om een vast budget af te spreken wanneer 
je de rekening wilt sluiten, ofwel om te zeggen dat gasten boven dit bedrag voor zichzelf 
betalen.  

• Voor het avondgebruik van ons zaaltje vragen we een aanbetaling van €250,-.  
Te betalen uiterlijk 2 weken na de bevestiging van de reservering of uiterlijk de dag van 
tevoren (wat het eerst komt). Dit wordt op de dag van het evenement in mindering  
gebracht op de factuur.  

• DJ’s en live muziek zijn helaas niet toegestaan. Dit omdat wij ons dienen te houden aan 
strenge geluidsvoorschriften.  

• Het is mogelijk om op factuur te betalen, maar alleen als dit van te voren met ons is 
afgesproken. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. Laat ons reserveringsteam 
weten of je per factuur wilt betalen, dan sturen we jou het juiste formulier met de  
gegevens die we nodig hebben.  

Annulering

• Bij annuleringen die ten minste 7 dagen voor de datum van de reservering worden  
gemaakt, wordt de aanbetaling volledig terugbetaald. Bij annulering ten minste 72 uur 
voor de datum van de reservering wordt een aanbetaling van 50% in rekening gebracht. 
Bij annuleringen in minder dan 72 uur voorafgaand aan het evenement vervalt de  
aanbetaling, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.  

• Als een evenement om welke reden dan ook door ons wordt geannuleerd ontvangt  
u uw aanbetaling volledig terug. 


