Algemene voorwaarden
Betalingen


Wanneer een ruimte door u gereserveerd wordt, dient u een voorschot van € 80,- te betalen.
Dit voorschot wordt bij betaling van het totaal afgetrokken, mits er geen schade is ontstaan
en er geen extra schoonmaakkosten zijn gemaakt.



Bij annuleren maximaal 2 weken voor de reservering bent u het voorschot kwijt, annulering
daarna betekent dat u de rekening moet betalen voor de gehele reservering.



Factuur van de activiteit ontvangt u achteraf en deze dient binnen 1 week betaald te worden.

Catering en consumpties


Het meenemen van eigen consumpties is niet toegestaan. De mogelijkheid bestaat wel om
de bar af te kopen.



Eigen catering is alleen mogelijk in overleg. Bij eigen catering is het verplicht om de keuken te
huren.



De keuken kan ook gehuurd worden voor het ter plaatse op te warmen of te bereiden van
eten.



De volgende voorzieningen zijn aanwezig:









Huisregels







Afwasmachine
Bestek en servies
Gasfornuis met elektrische oven
Hotpot
Koelkast
Magnetron
Au bain-marie bakken (tegen meerprijs te huren)
Chafing Dish (tegen meerprijs te huren)

De aanwijzingen van de beheerder(s) dienen te allen tijde te worden opgevolgd
Huisdieren, wapens en drugs zijn niet toegestaan
In de gehele Wende is een rookverbod van kracht. Roken mag wel buiten de wende (niet in
de deuropeningen van de uitgangen)
Nooduitgangen dienen altijd vrijgehouden te worden
Piñatas alleen in overleg mee te nemen, als dit zonder overleg gebeurt en daar komt schade
door aan de vloeren zijn de kosten voor de huurder.
Verhuur alleen aan meerderjarigen. Feestjes voor minderjarigen zijn niet toegestaan.

Muziek, beeld en geluid







Er mag uitsluitend akoestische en cd-muziek ten gehore worden gebracht. Live-bands zijn in
overleg toegestaan.
Er kan gebruik worden gemaakt van de geluidsinstallatie, kosten hiervan zijn € 20,Een DVD/CD speler is aanwezig.
Om 23.00 uur moet het geluid zachter en om 00.00 moet het stil zijn, dit i.v.m. de buurt.
Er kan gebruikt worden gemaakt van een beamer en projectiescherm. Kosten zijn € 20,Eindtijd van alle activiteiten is 00.30

Reserveren







U kunt via de website, telefonisch of ter plaatse een reservering maken.
Een optie vervalt zonder tegenbericht na 2 weken automatisch
Een reservering kunt u uiterlijk 2 weken van tevoren kosteloos annuleren, daarna wordt het
voorschot ingehouden
De ruimtes kunnen per dagdeel gehuurd worden. De dagdelen zijn:
 Ochtend
08.00 -12.30 uur
 Middag
13.00 – 17.30 uur
 Avond
18.00 – 23.30 uur
Andere tijden in overleg te bespreken.

Schoonmaak en afval
 De ruimte wordt schoon aan u opgeleverd.
 Na gebruik verwachten wij dat de ruimte netjes achtergelaten wordt.
 U kunt In totaal 4 vuilniszakken afvoeren buiten in de container van de wende, bij meer afval
gelieve deze mee te nemen, aangezien wij daar geen ruimte voor hebben.

