Algemene voorwaarden
Onderstaande algemene voorwaarden zijn geldig voor de locaties:
Partycentrum Wijnand van Delft
Herberg De Drie Linden
Het Lokaal Borrel en Brasserie
Alsmede alle partijen op locatie met Wijnand’s Catering en de Grote BBQ.
Optie
- Een door u geplaatste optie op zaal of datum is vanaf de doorgegeven datum 14 dagen
geldig.
- Hebben wij van u geen reactie vernomen binnen deze 14 dagen, dan vervalt de optie.
- U kunt dan niet automatisch nog aanspraak maken op de ruimte en datum.
- Uiteraard is verlenging van uw optie mogelijk. Dit kan telefonisch of per e-mail.
- Voor het exclusief gebruiken van een ruimte onder een bepaalde reserveringswaarde,
zijn wij genoodzaakt zaalhuur in rekening te brengen.

Partycentrum Wijnand van
Delft
De Waegenburght
The Lobby
De Anton Pieckzaal
Het Smaekcafé
Herberg De Drie Linden
Het Zaaltje
De Brabantse Kapschuur
Dagdelen zijn als volgt
1 dagdeel
2 dagdelen

Minimale
reserveringswaarde
€ 2250,€ 1500,€ 1000,€ 1250,Minimale
reserveringswaarde
€ 1250,€ 1250,-

1 dagdeel

2 dagdelen

€ 150,€ 150,€ 125,€ 150,1 dagdeel

€ 250,€ 250,€ 200,€ 200,2 dagdelen

€ 150,€ 150,-

€ 200,€ 200,-

1 – 5 uur
5 – 10 uur

Definitieve boeking
- Wanneer u de ruimte of datum definitief wilt boeken, dan zien wij graag een schriftelijk
akkoord retour.
- Alleen personen die tekenbevoegd zijn (vanuit het bedrijf of als opdrachtgever) mogen de
offerte ondertekenen.
- Uiterlijk zes weken voorafgaand aan uw partij spreken wij graag de details definitief door.
- Uiterlijk tot 10 dagen voorafgaand aan uw partij kunt u het definitieve aantal gasten
kosteloos wijzigen.
- Indien er nog aantallen wijzigen binnen 10 dagen voor uw partij, dan berekenen we 50%
van het gereserveerde culinair bedrag door. Drankarrangementen berekenen we niet door.
- Bij boeking is de ruimte op de aangegeven tijdstippen voor u beschikbaar. Eventuele
opbouw vooraf of afbouw achteraf kan alleen in de week van uw partij definitief worden
bevestigd. Wilt u zeker zijn van op- en afbouwtijden, dan kunt u een dagdeel bijboeken.

Annuleren
- Annuleren kan alleen schriftelijk (per post of e-mail). Bij annuleringen van een bevestigde
opdracht, zullen wij annuleringskosten in rekening brengen.
Bij annulering:
Tot 60 dagen vooraf
60 dagen t/m 14 dagen voorafgaand
14 dagen t/m 7 dagen voorafgaand
7 dagen t/m 1 dag voorafgaand
Bij verplaatsing van uw partij:
Tot 2 maanden voor de bijeenkomst
Binnen 2 maanden

-

10% van geoffreerde kosten (minimaal € 350,-)
25% van geoffreerde kosten ( minimaal € 875,-)
35% van geoffreerde kosten
50% van geoffreerde kosten
15 % van de geoffreerde reserveringswaarde (10% krijgt u
als korting op de verplaatste partij). (minimaal € 350,-)
20 % van de geoffreerde reserveringswaarde (10% krijgt u
als korting op het verplaatste partij). ( minimaal € 500,-)

De mogelijkheid bestaat om uw partij te verzekeren tegen annulering.
Uw verzekeringsagent zal u daar meer informatie over kunnen verstrekken.

Betaling
- Na afloop van uw partij ontvangt u van ons de factuur. Deze kunt u cash of per pin voldoen
of per bank overmaken.
- Graag ontvangen wij voorafgaand aan uw partij gegevens om de factuur op te maken.
- Wij verzoeken u vriendelijk binnen 14 dagen de factuur te voldoen.
- Wij versturen de factuur bij voorkeur per e-mail.
Eten & Drinken
- Wij verhuren alleen ruimtes in combinatie met catering. Het is niet mogelijk om eigen eten
en drinken mee te nemen of een externe cateraar in te huren.
- Wanneer u graag een fles wijn of Champagne buiten ons assortiment wilt gebruiken, dan
kunt u deze zelf meenemen. Wij rekenen per geschonken fles € 12,- kurkengeld.
- Wanneer u graag patisserie bestelt bij een externe leverancier of dit zelf wilt meenemen,
vragen wij € 1,- per gast servicekosten voor het uitserveren, porselein, afwas en dergelijke.
- Uiterlijk 10 dagen voorafgaand kunt u allergieën en diëten van de gasten doorgeven.
Wanneer wij deze informatie binnen deze tien dagen ontvangen, dan zijn vervangende
alternatieven niet gegarandeerd.
Techniek
- In al onze ruimtes zijn de volgende technische mogelijkheden:
Inbegrepen bij reservering
Wifi
Gebruik muziekinstallatie
Gebruik mobiel, professioneel
projectiescherm (1,8 x 1,8 meter)
Extra te huur
Gebruik beamer (HDMI of VGA aansluiting &
bijbehorende kabels inclusief)
Gebruik muziekcomputer

Openbaar
Muziek aanleveren via CD, USB of laptop/
tablet

€ 25 per dagdeel
€ 25 per dagdeel

-

-

-

Bij gebruik van ons technisch materiaal zit geen begeleiding inbegrepen. Wanneer u uw
presentatie of dergelijke technisch wilt begeleiden door een professional, kunt u zich
wenden tot onze preferred supplier of kunnen wij hiervoor een offerte opvragen.
Voor overige technische wensen werken wij samen met onze preferred supplier: Van den
Berk audio- en visuele verhuur, of kunt u een technisch leverancier naar eigen keuze
boeken.
Wanneer u met uw eigen technisch leverancier werkt, verzoeken wij u hen te vragen
contact op te nemen om de wensen/eisen en op- en afbouwmogelijkheden door te
spreken.

Entertainment
- Wanneer u via ons entertainment boekt, bent u verzekerd van een professionele act
inclusief vervanging bij ziekte o.i.d.
- Wanneer u zelf entertainment boekt, verzoeken wij u hen te vragen contact op te nemen
om de wensen/eisen en op- en afbouwmogelijkheden door te spreken.
- Eventueel ontvangen wij graag een rider.
Op locatie
- De opdrachtgever zorgt (op verzoek) voor facilitaire zaken als wateraansluiting,
stroomaansluiting en werkruimten.
- In geval van een tijdelijke accommodatie (zoals tenten) dient de opdrachtgever zorg te
dragen voor aanmelding/vergunning van de desbetreffende gemeente. Uiteraard kunnen
wij hierbij helpen.
- Kosten betreffende kilometervergoeding en personeelsuren zijn indicatief en worden
berekend op basis van nacalculatie.
- Eventuele extra kosten (zoals bijvoorbeeld parkeerkosten) zullen aan de opdrachtgever
doorberekend worden.
Overig
- Het is niet toegestaan om binnen het gebouw of op het terras met confetti te strooien.
Indien dit wel gebeurd berekenen wij € 150,- schoonmaakkosten door.
- De eventueel, door u of uw gasten, toegebrachte schade aan gebouwen, meubilair,
personeel etc. zal worden doorberekend.
- De door u meegebrachte attributen, met betrekking tot een voordracht o.i.d., kunnen
alleen in overleg blijven staan. Eventuele cadeaus kunnen de volgende dag worden
opgehaald.

