Algemene voorwaarden groepsreserveringen en buffetten Café de Jaren BV
1.

Tot 3 dagen voor de dag van het evenement kan het aantal personen, eenmalig, kosteloos, worden
verminderd met maximaal 10%, met een maximum van 10 personen. Bij annulering geldt de vermindering
van het aantal personen niet en wordt het aantal zoals 3 dagen voor de reservering bekend was,
aangehouden.
Dit geldt niet voor borrels aan de bar op de begane grond, te reserveren vanaf minimaal 8 - maximaal 50
personen.

2.

Indien met betrekking tot punt 1 geen wijzigingen schriftelijk/mail zijn doorgegeven, wordt minimaal het
in de bevestiging opgenomen aantal personen aangehouden voor de rekening of de berekening van de
annulering. Het management behoudt zich het recht voor een telling van het aantal personen bij het
evenement te verrichten. Op de avond zelf worden geen verminderingen in aantal personen meer
verrekend.
Dit geldt niet voor borrels aan de bar op de begane grond, te reserveren vanaf minimaal 8 - maximaal 50
personen.

3.

Op groepsreserveringen zijn de algemene bepalingen van de horeca van toepassing.

4.

Annuleringen kosteloos tot 72 uur voorafgaand aan de reservering. Daarna zijn de annuleringskosten
gelijk aan de aanbetaling.

5.

Alle prijzen zijn inclusief btw .

6.

Betaling bij voorkeur na afloop van het evenement zelf met pin of credit card, met inachtneming van
aftrek van de vooraf door ons ontvangen aanbetaling.

7.

Voor bedrijven en instellingen behoort betalen middels een factuur tot de mogelijkheden. Hiervoor
vragen wij vooraf de benodigde gegevens aan te leveren, en brengen wij €25 administratiekosten
in rekening ( indien vooraf duidelijk is dat de uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen niet kan
worden nagekomen).

8.

Versieren van de gereserveerde bovenetage is toegestaan, de versiering moet na afloop, uiterlijk de
volgende ochtend zijn verwijderd. Zowel het versieren als het opruimen hiervan dient te gebeuren in
overleg met team Café de Jaren.

9.

Gebruik van strooibloemen, rijst en/of confetti etc. is in de ruimte niet toegestaan. Eventuele
schoonmaakkosten (€ 250,-)voor deze materialen zullen in rekening worden gebracht.

10. Café de Jaren hanteert een omzetgarantie van €1250 voor borrels (zonder buffet) op de bovenverdieping.
Deze omzetgarantie dient vooraf per aanbetaling te worden voldaan. Al het meer geconsumeerde wordt
op nacalculatie in rekening gebracht
11. Buffetten kunnen vanaf 30 personen vooraf besteld worden en dienen voor minimaal 30 tot maximaal 50
personen te worden aanbetaald. Al het meer geconsumeerde wordt op nacalculatie in rekening gebracht.

