Algemene voorwaarden Paviljoen Pool
ALGEMENE VOORWAARDEN VOF POOL & STOIT
Op alle door ons (VOF Pool & Stoit, hierna te noemen ‘Paviljoen Pool’) uitgebrachte voorstellen/offertes, aangegane
overeenkomsten en geleverde diensten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden, alsmede de Uniforme Voorwaarden Horeca
van toepassing.
Artikel 1 Voorstel/offerte
Voorstellen en offertes van Paviljoen Pool hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Indien u niet binnen deze periode dit
voorstel/deze offerte schriftelijk richting ons accepteert, vervalt dit voorstel/ offerte (en eventuele opties). Paviljoen Pool biedt,
indien mogelijk, de mogelijkheid tot verlengen van opties. Hiervoor dient u schriftelijk of per mail contact met ons op te nemen.
Artikel 2 Dieet/ Allergie
Indien u dieetwensen en/of (voedsel)allergieën omtrent het te serveren voedsel en drinken voor het evenement/reservering
heeft, dient dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een week voor aanvang van het evenement/de reservering te worden
doorgegeven. Indien deze melding later wordt gedaan, kan Paviljoen Pool geen garanties bieden omtrent dieetwensen en/of
(voedsel) allergieën.
Artikel 3 Zaalhuur
Zaalhuur wordt berekent op basis van een minimale besteding aan eet- en drinkwaren. Boven een besteding van €500,00
inclusief btw, worden geen extra kosten doorberekent. Bij een besteding onder de €500,00 aan eet- en drinkwaren, wordt het
geconsumeerde bedrag aangevuld tot een bedrag van €500,00, welke op de eindfactuur zal worden vermeldt als ‘zaalhuur’.
Artikel 4 Eigen catering
Bij eigen catering worden extra kosten doorberekent voor het gebruik van servies, bestek, servetten, e.d. en de schoonmaak
hiervan. Tevens kan Kurken- en/of Keukengeld in rekening worden gebracht, welke altijd vooraf gecommuniceerd zal worden in
de door Paviljoen Pool opgestelde offerte. Dranken worden uitsluitend verzorgt door Paviljoen Pool.
Artikel 5 Betalingscondities
Paviljoen Pool behoudt zich het recht voor om een voorschotnota te sturen. Deze voorschotnota bedraagt 50% van de
eindfactuur en zal, tenzij anders door Paviljoen Pool gecommuniceerd, 14 dagen voor het evenement/reservering per mail
worden toegezonden. Indien u de factuur per post wilt ontvangen vernemen wij dat graag. De eindfactuur, aangepast aan de
actualiteit en onder aftrek van een eventueel voorschot, dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Artikel 6 Wijzigingen aantal personen
Het door u opgegeven aantal personen kan tot 2 weken voor aanvang van het evenement kosteloos worden verminderd. Tot 1
week voor aanvang van het evenement kan het aantal personen nog worden verminderd met een maximum van 10%.
Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk of per mail worden doorgegeven.
Artikel 7 Annulering
1. Bij annulering van uw reservering gelden de hierna te noemen voorwaarden, als aanvulling op de in Artikel 9 genoemde
voorwaarden van de Uniforme Voorwaarden Horeca:
a. bij annulering meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn.
b. bij annulering 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip behoudt Paviljoen Pool zich het recht 25% van de
reserveringswaarde in rekening te brengen.
c. bij annulering 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip behoudt Paviljoen Pool zich het recht 50% van de
reserveringswaarde in rekening te brengen.
d. bij annulering 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip behoudt Paviljoen Pool zich het recht 75% van de
reserveringswaarde in rekening te brengen.
2. Een annulering is slechts geldig indien dit schriftelijk of per mail is gedaan.
3. Paviljoen Pool behoudt zich het recht voor een evenement/reservering te annuleren bij extreme storm(schade), sterfgevallen
en overige onvoorziene extreme omstandigheden.
Artikel 8 Breuk c.q. vermissingen
Breuk c.q. vermissingen omtrent goederen van Paviljoen Pool worden u tegen vervangingswaarde in rekening gebracht.
Artikel 9 Schade, diefstal en vermissing
Paviljoen Pool is niet verantwoordelijk voor schade aan en/of diefstal/vermissing van persoonlijke eigendommen.
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