Algemene voorwaarden Beachclub The Bing
The Bing werkt volgens de hoogste hygiëne- en kwaliteitscodes (HACCP), is lid van de Koninklijke Horeca Nederland. Bij alle
door The Bing aangegane overeenkomsten zijn, naast de uniforme voorwaarden horeca (UVH) en onze huisregels (te vinden
bij de ingang van het paviljoen), de onderstaande voorwaarden van toepassing:
Gastenlijst
Uiterlijk 7 dagen voor uw bijeenkomst ontvangen wij per e-mail het voor de factuur bepalend aantal gasten, welke tijdens uw
bijeenkomst aanwezig zullen zijn. Het financiële risico, dat op de dag van uitvoering minder gasten aanwezig zijn, wordt
gedragen door de opdrachtgever. De uiteindelijke factuur wordt opgesteld aan de hand van het opgegeven definitieve aantal
personen. Als er op de dag van uitvoering meer gasten dan opgegeven aanwezig zijn worden deze (meer-) kosten op basis
van nacalculatie in de eindfactuur opgenomen.
Annuleren, art 9.4 UHV
Indien de opdrachtgever een overeenkomst wenst te annuleren dient hij per mail dit aan ons mede te delen. Volgens de
Uniforme Horeca Voorwaarden gelden de volgende artikelen betreffende het annuleren van een groepsreservering:
a) Bij annulering meer dan 6 maanden (*), is de klant niet gehouden enige vergoeding aan te betalen.
b) Bij annulering meer dan 3 maanden (*) is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde te betalen.
c) Bij annulering meer dan 2 maanden (*) is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde te betalen.
d) Bij annulering meer dan 1 maand (*) is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde te betalen.
e) Bij annulering meer dan 14 dagen (*) is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde te betalen.
f) Bij annulering meer dan 7 dagen (*) is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde te betalen.
g) Bij annulering 7 dagen of minder (*) is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen.
h) Bij kleine groepsreserveringen, tot 20 personen, kan van punt a t/m g) afgeweken worden en zullen alleen
de reeds gemaakte (voorbereidings-) kosten gefactureerd worden.
(*)voor bedoeld tijdstip
Uitstel
In principe wordt uitstel gezien als annulering. Echter, per geval zal gekeken worden naar een voor beiden (opdrachtgever en
Beachclub The Bing) acceptabel alternatief die zo min mogelijk kosten met zich mee brengt. Hierbij zal gekeken worden naar
de oorzaak, duur van uitstel en beschikbaarheid van de nieuwe datum. Indien een alternatieve datum en voor beide een
geschikte datum gevonden wordt zullen wel de reeds gemaakte kosten door Beachclub The Bing gefactureerd worden.
Uitgangspunt bij uitstel is open communicatie en bij beide partijen de wil om een succesvolle bijeenkomst te organiseren.
Rookbeleid
Roken in het paviljoen is niet toegestaan. Hoewel het personeel hier op zal toezien komen eventuele boetes van de NVWA, bij
misdragingen van de gasten, voor rekening van de opdrachtgever.
Schades en diefstal/ verlies
Eventuele schades die voortvloeien uit ‘niet normaal’ gebruik of opzettelijk vernielen van de faciliteiten/ goederen zullen
worden verhaald op de opdrachtgever. In geval van diefstal/ verlies is Beachclub The Bing niet aansprakelijk, tenzij afspraken
zijn gemaakt over het veilig bewaren van (enkele) spullen.
Activiteiten
Al onze (outdoor-) activiteiten besteden wij uit en worden verzorgd door een professioneel activiteiten- of
evenementenbureau. Voor eventuele ongevallen of schades tijdens de activiteiten is deze derde partij verantwoordelijk en
zijn verzekerd voor eventuele incidenten. Hoewel de opdrachtbevestiging en facturatie veelal via Beachclub The Bing volgt, is
het activiteitenbureau aansprakelijk. Zij verzorgen de activiteit, bezitten kennis & kunde en zijn hiervoor verzekerd. Natuurlijk
zullen wij bemiddelen in contactgegevens en in communicatie.
Vanzelfsprekend gaan alcohol en drugs niet samen met dergelijke activiteiten!
Gebruik van alcohol vooraf en tijdens het programma is ten strengste verboden. Het evenementenbureau neemt geen
enkele verantwoordelijkheid en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de deelnemers vooraf alcohol hebben
genuttigd of tijdens het programma nuttigen. Het evenementenbureau heeft het recht om deelname aan het programma
te weigeren aan deelnemers waarvan geconstateerd wordt dat zij vooraf alcohol hebben gebruikt, overigens zonder dat
de deelnemers dan recht hebben op restitutie van betaalde gelden.
Voor een aantal activiteiten gelden aanvullende voorwaarden, zoals een minimum leeftijd, niet geschikt voor zwangere
vrouwen, doorgeven van definitief aantal personen bij blokarten etc. Dit staat beschreven bij de activiteit op onze site en
de opdrachtgever wordt geacht deze gelezen te hebben.
Wijzigingen voorbehouden
dat geldt voor alle type en rekenfouten, de product- en prijswijzigingen. Prijzen en arrangementen kunnen jaarlijks opnieuw
vastgesteld worden. Alleen bij definitieve offerte kunnen er rechten ontleend worden aan de prijzen die gelden voor het jaar
waarin ondertekend is of akkoord per mail is gegeven.
(Aan)betaling, tenzij anders is afgesproken
•
50% aanbetaling van de laatst verstuurde offerte bij, per mail, akkoord geven op het vastzetten van de datum.
•
40% uiterlijk zeven dagen voor de datum van de bijeenkomst/ feest.
•
De laatste 10%, met eventuele zaken waarbij gekozen is voor verrekening op nacalculatie en met verrekening definitief
aantal personen, per factuur (te voldoen per bank binnen 7 werkdagen).
•
N.B. art. 9.4 UHV m.b.t. annuleren (zie hierboven) blijft van toepassing. In dergelijke gevallen zal de aanbetaling
verrekend worden conform het bovenstaand schema.
Geldigheid en optietermijn
Deze offerte is geldig tot maximaal 1 maand na versturen per mail of na datum van overhandigen. Na ontvangst van de
offerte kunnen wij de gewenste datum voor maximaal 7 dagen vrijblijvend en kosteloos in optie zetten. Mocht er binnen deze
termijn geen uitsluitsel gegeven worden, behouden wij het recht om de verstrekte optie te laten vervallen.
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