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  Café Party Boerderij 

voorwaarden  
 

Optie 

Vanaf de data dat er gereserveerd wordt gaat de optie in, deze blijft dan drie weken van kracht. 

Komt er iemand voor dezelfde datum binnen de 3 weken, dan nemen wij contact met uw op, en willen 

dan ook graag direct weten of  het feest door gaat.  

Na drie weken niks te hebben vernomen vervalt de optie.  
 

Bevestiging  

Na een bericht van U per telefoon of bezoek, dat wij de zaal defectief kunnen vastleggen,  

ontvangt U van ons in tweevoud een bevestiging, waarvan U 1 ondertekend exemplaar binnen 14 dagen 

terugstuurt . Bij terug ontvangst is de bevestiging definitief.  
 

Annulering 

Volgens de UVH regeling. 
 

Aantal pers. 

Het aantal personen mag U 3 dagen voor data nog veranderen, voor de barbecue 5 dagen.   

Na deze datum: en u heeft een buffet gereserveerd, dan worden die kosten van het buffet in rekening 

gebracht. 
 

Afkoop 

-Indien (ondanks het door u opgegeven gasten) er onverhoopt minder zijn, zijn wij genoodzaakt  het 

verschil te berekenen. n.l. : het verminderde aantal pers. Voor de helft voor uw rekening en de helft 

voor onze rekening. 

Dit i.v.m. kosten die gemaakt zijn voor ingezet personeel, reeds besteld gebak, gemaakte hapjes  etc. 

Welke wij uiteraard gewoon zullen uitserveren aan de gasten die wel op het feest aanwezig zijn. 

Buffetten worden wel volledig in rekening gebracht. 
 

Minder dan 45 volw. personen: 

Gezelschapen minder dan 45 volw. personen gelden de standaard prijzen. 
 

Muziek  

Muziek installatie aanwezig waar U evt. gebruik van kunt maken in over leg. 
 

Zaalhuur 

Halve zaal per dag deel  € 55.00 (niet bij een volledig feest) 

Gehele zaal per dag deel  € 105.00 (niet bij een volledig feest) 

   

Serre / Tuin 

Gebruik van de serre (ingericht) € 45.00 (niet bij een barbecue)  

De tuin indelen met (staan)tafels en zitjes. € 90.00  

In de tuin wordt niet geserveerd, het kan wel maar, dan is er meer personeel nodig dus ook extra 

kosten aan verbonden. 
 

 

Prijzen 

Alle prijzen onder voorbehoud. 


