CATERINGMAP

WELKOM!
In de karakteristieke oude Schellensfabriek kunt u onze brouwerij en proeflokaal
café 100 Watt vinden, waar wij meer dan
40 eigen gebrouwen speciaalbieren en
matchende gerechten aanbieden. Ook
voor de niet-(bier)drinkers onder ons
hebben wij keuze genoeg.
Voor ieder wat wils!
Wij bieden tevens rondleidingen en
proeverijen aan onder begeleiding van
ware bierspecialisten. Ook organiseren wij
verschillende acties en events zodat wij
toegankelijk zijn voor een breed publiek.
Van jong tot oud.
Door middel van onze eigen bierbrouwerij,
gezellige sfeer, speciaalbieren, eerlijke en
ambachtelijke gerechten, verschillende
voorzieningen, kennis van producten en
historie plus een uitstekende service laten
wij u genieten van een optimale
bierbelevenis en onze Brabantse
gastvrijheid!genheid (betaald)
in de nabije omgeving van ons pan
• Unieke industriële en inspiratievolle
locatie

INHOUDSOPGAVE
Druk op de button om naar de juiste informatie te gaan!

INFORMATIE OVER DE LOCATIES
DRANKARRANGEMENTEN

SAMEN
GENIETEN,
PROEVEN &
PROOSTEN

VERGADERARRANGEMENTEN
LUNCH OPTIES
KLEINE BORRELS
BORRELARRANGEMENTEN
PARTY FOOD
DINER OPTIES
DESSERTS
WALKINGDINNER
PRAKTISCHE INFORMATIE

PROEFLOKAAL

MOUTLOKAAL

Café 100 Watt, het proeflokaal van
Stadsbrouwerij Eindhoven, is dé unieke
locatie voor uw partij of gezellige
middag/avond uit. Midden in het hart
van Eindhoven vindt u ons proeflokaal in
de karakteristieke oude Schellens
fabriek.

45 euro per uur

• Tot groepen van +/- 60 personen.
• Gevestigd in de karakteristieke oude
Schellensfabriek.
• Eigen bierbrouwerij met eigen bottellijn.
• Sfeervol proeflokaal met open keuken.
• Bourgondische keuken met
eigengemaakte gerechten.
• Lunch, diner en hapjes.
• Signature kookstijl: low & slow, mét
onze bieren of passend bíj onze bieren.
• Ruim assortiment dranken; (speciaal)
bier, verse koffies, gin-tonics, mooie
wijnen, fuze-tea’s, mocktails….voor
ieder wat wils!
• Zonovergoten terras met maar liefst
160 zitplaatsen aan de Dommel.
• Gezellige en ruime stadstuin, ideaal
voor feesten en partijen.
• Voldoende parkeergelegenheid (betaald)
in de nabije omgeving van ons pand.
• Unieke industriële en inspiratievolle
locatie.

• Veelzijdige ruimte geschikt voor 20 tot
+/- 40 personen, afhankelijk van de
gelegenheid. Reken hier ons ruime
binnenterras bij en u heeft genoeg plaats
voor zo’n 150 gasten!
• Grenzend aan ons verwarmde binnenterras
bevindt zich ons Moutlokaal.
• Gezellige bar met 4 tappunten & de
mogelijkheid om andere speciaalbieren uit
te laten serveren vanuit ons proeflokaal.
• Mogelijkheid voor het gebruik van beamer +
scherm, open en gratis wifi.
• Volledig uitgerust met discoverlichting en
de mogelijkheid je eigen muziek te draaien.
• Gebruik van losse barkrukken voor
verschillende opstellingen mogelijk.

MINI PROEFLOKAAL
30 euro per uur

• Deze ruimte bevindt zich tegenover
de algemene ingang van ons Proeflokaal.
• Ca. 18 personen.
• Whiteboard kan op aanvraag geplaatst
worden.
• Snel en gratis wifi.
• Leuk en sfeervol ingericht.
• Lunch/Diner/Borrel/Vergaderen.

EXCLUSIEF HUREN?
Dat kan! Wij vragen hiervoor wel een
huurprijs, aangezien alleen ú gebruik maakt
van het moutlokaal of mini proeflokaal.
Dit betekent dat wij zullen zorgen dat er een
personeelslid aanwezig is én er niets anders
gepland zal worden.

Het exclusief huren van een ruimte kan al vanaf
30 euro per uur

DRANK
ARRANGEMENT
WELKOMSTDRANKJE
•
•
•
•
•

Proefglas bier
Biercocktail
Prosecco
Rosé prosecco
Feestelijke bubbels

Natuurlijk horen bij een goed georganiseerde
avond ook de nodige dorstlessende
versnaperingen! Je kunt ervoor kiezen om een
drankarrangement af te nemen waarbij je
onbeperkt gebruik mag maken van de geselecteerde dranken. Drankarrangementen kunnen
vanaf 20 personen worden afgenomen voor
een minimale tijdsduur van 3 uur.
Natuurlijk vinden wij het heel belangrijk om
jouw en je gasten warm te ontvangen.
Daarom serveren we – bij afname van een
arrangement – bij ontvangst een heerlijk glas
bubbels aan alle gasten. Zo heeft iedereen
direct een heerlijk drankje in de hand en zit de
sfeer er meteen goed in! Uiteraard serveren we
een alcoholvrij alternatief voor de liefhebbers.

DRANK
ARRANGEMENT
BASIC

27 PP

DRANK
ARRANGEMENT
COMPLEET

32,5
PP

+ €4,00 per extra half uur

+ €4,50 per extra half uur

4 tap bieren ( in overleg met de
gastheer/vrouw worden deze
uitgekozen. | Rode huiswijn | Witte
huiswijn | Rosé huiswijn | Bubbels | Port |
Frisdranken | Water | Vruchtensap | Koffie
| Thee

4 tap bieren ( in overleg met de
gastheer/vrouw worden deze
uitgekozen. | Rode huiswijn | Witte
huiswijn | Rosé huiswijn | Bubbels | Port |
Frisdranken | Water | Vruchtensap | Koffie
| Thee | Speciaalbieren op fles |
Gin-tonics | Biercocktails | Mocktails
Inclusief glaasje bubbels als
welkomstdrankje. Keuze uit
verschillende speciaalbieren van de
tap!

Inclusief glaasje bubbels als
welkomstdrankje. Keuze uit
verschillende speciaalbieren van de
tap!

BASIC

COMPLEET

3 uur

€27

€32,5

3,5 uur

€31

€37

4 uur

€35

€41,5

4,5 uur

€39

€46

5 uur

€43

€50,5

5,5 uur

€47

€55

6 uur

€51

€59,5

BASIC ARRANGEMENT UITBREIDEN
SPECIAALBIER VAN FLES
i.c.m. het basis arrangement // + €1
Met uitzondering van Barrel Aged
BIERCOCKTAIL/GIN TONIC
i.c.m. het basis arrangement // + €1,5
UITBEREIDING WIJNEN
Een extra rode en witte wijn // + €1,5

Deze drank arrangementen gelden voor het Moutlokaal. Een drank arrangementen voor het mini proeflokaal en
het proeflokaal is nog steeds mogelijk maar worden op maat gemaakt.

NACALCULATIE
Wilt u liever dat wij ieder genuttigd drankje
los berekenen? Dat kan! Hiervoor gelden
onze standaardprijzen die te vinden zijn in
onze drankenkaart.

OPMERKINGEN
• Bij de afkoop (van zowel basic als compleet)
gaan we uit van de huiswijnen. Indien u voor
een andere wijn kiest zal er een supplement
worden berekend.
• De dranken buiten de arrangementen
worden los aangeslagen in de kassa en
nagecalculeerd
.

VERGADERARRANGEMENTEN
QUICK FACTS MINI
PROEFLOKAAL

• Deze ruimte bevindt zich tegenover
de algemene ingang van ons Proeflokaal.
• Ca. 18 personen
• Whiteboard kan op aanvraag geplaatst
worden.
• Snel en gratis WIFI
• Leuk en sfeervol ingericht
• Lunch/Diner/Borrel/ vergaderen

QUICK FACTS
MOUTLOKAAL
• Grenzend aan ons binnenterras
bevindt zich ons Moutlokaal.
• Veelzijdige vegaderruimte
geschikt voor +/- 20, afhankelijk
van de gelegenheid. Reken hier ons
ruime binnenterras bij en u heeft
genoeg plaats voor zo’n +/- 80
gasten!
• Voor vergaderingen, recepties,
workshops, besloten diners,
seminars, feesten & partijen is deze
ruimte ideaal!
• Mogelijkheid voor het gebruik van
beamer + scherm, open / gratis wifi
• Volledig uitgerust met discoverlichting en de mogelijkheid je eigen
muziek te draaien
• Gebruik van losse barkrukken voor
verschillende opstellingen mogelijk

FIJN VERGADEREN
VERGADERARRANGEMENT // 11,5

Per 4 uur
• Geserveerd in buffetvorm. Dranken worden
de hele dag aangevuld.
• Vers gezette koffie
• Assortiment van verschillende soorten
thee
• Melk, suiker, zoetjes, honingsticks
• Kannen kraanwater & vers fruitwater
• Flessen spa rood & blauw

RONDLEIDING & PROEVERIJ
Wilt u graag uw zakelijke evenement
combineren met een ontspannen en tevens
leerzame ervaring? Onze bierkenner neemt u
graag mee voor een rondleiding in onze
eigen brouwerij en/of een interessante
bierproeverij. Zo verzorgt u eenvoudig een
unieke ervaring voor het hele gezelschap.
Wilt u naderhand uw gasten een
herinnering mee naar huis geven? Wij
verzorgen dan graag een heerlijk biertje
uit eigen brouwerij met een stropdasje met
uw eigen ontwerp.

DORSTLESSERS
We zetten verschillende koude
frisdranken neer en berekenen
dit op nacalculatie. Op verzoek kan
er uiteraard een koud biertje
worden getapt of een heerlijke wijn
worden geschonken.

VERSE JUS D’ORANGE & MELK
Kannen verse jus & melk

HERINNERING VOOR THUIS // €7,5
Flesje speciaalbier met stropdas
(eigen ontwerp) (v.a. 50 personen)
Bedank je gasten met een mooie
boodschap!
Vraag naar de mogelijkheden!

€5,5

ENERGIZER
		
€ 2,95
Worstenbroodje of saucijzenbroodje

ZOETIGHEDEN
€ 3,5
• Uitgaande van 2 stuks pp
• French toast | wentelteef van
brioche | maple syrup | bosvruchten
coulis | vers fruit
• Huisgemaakte wafels | Brusselse
wafel | lemon curd | meringue | vers
fruit | citroenmelisse
€ 1,5

HARTIGE TUSSENDOORTJES
€6,5
• Bierbitterbal
• Bitterbal met 1000 dagen kaas (v)
• Blini tempeh Aziatisch gekruid |
vadouvan mayo appel gel | krokant van
appel | groene appel (v)
• Blini zalm gemarineerd in
‘Orchestra of Angels’ | gerookt op onze
American smoker | mango gel | chipotle
bieslook-roomkaas

€ 4,5

FILE - TASJE
Flesje water | fruit | energiebar

FRUITBREAK
Selectie van seizoensfruit
VEGAN GEBAK
Rechtstreeks van de bakker

€ 7,5

LUNCH

LUNCH BUFFET DELUXE

Vanaf 25 personen

À LA CARTE

Tot 12 personen
Kies in de ochtend je favoriete lunchgerecht
van onze menukaart. Wij zorgen dat deze klaar
staan op de gewenste tijd in ons proeflokaal.
BEST BEER BRUNCH

€ 16,5

€13,5

Tot 25 personen
Perfect om samen te delen.
• BREAKFAST SANDWICH
Chipotlemayonaise | bladspinazie | bacon |
rösti | spiegelei | Vega met halloumi (v)
i.p.v. bacon
• CLUBSANDWICH SMOKED SALMON
Zalm gemarineerd in ‘Orchestra of Angels’ |
gerookt op de American smoker | avocado
• CLUBSANDWICH CHICKEN
Krokant gefrituurde kippendij | BBQ saus |
tomaat | bacon | belegen bierkaas
• SWEET WAFFLE
Brusselse wafel | lemon curd | meringue
| vers fruit | citroenmelisse (v)

Lunchen met kwaliteit!
Ambachtelijk bereid en heerlijk belegd
met dagverse ingrediënten.
• HUISGEMAAKTE SOEP
• BELEGDE BROODJES:
• SMOKED SALMON
Zalm gemarineerd in ‘Orchestra of
Angels’ | avocado | chipotle
bieslook-roomkaas
• SOUTHERN FRIED CHICKEN
Crunchy kippendij | karnemelk
marinade | chipotle-mayonaise
• CARPACCIO
Hazelnootmayonaise | bierkaas crumble
• HALLOUMI
Chipotle mayonaise | bladspinazie |
bacon | rösti
• 1000 DAGEN KAAS
Avocado | zoetzure komkommer |
vijgencompote (v)

ALLE LUNCHARRANGEMENTEN
ZIJN UIT TE BREIDEN MET:
• Worstenbroodje € 2,95
• Saucijzenbroodje € 2,95
• Broodje bierkroket € 3,95
• Huisgemaakte soep € 3,95
• Griekse yoghurt met granola € 3,50

KLEINE BORRELS
Tot 20 personen
Babyshower, vrijgezellenfeestje, jubilea
of iets anders te vieren? Met dit luxe
borrelarrangement zit je altijd goed!
LUXE HAPJES PLATEAU		
€19,5 pp
• 1000 dagen kaas
• Bonte Bentheimer ham
• Selectie van verschillende
bitterballen (vega mogelijk)
• Tempeh Aziatisch gekruid (v)
• Nacho’s pulled pork (vega mogelijk)
• Blini zalm gemarineerd in ‘Orchestra of
Angels’ gerookt op onze American
smoker
• Ribs met 400 Volt honing glaze en
homemade hot sauce

BORRELARRANGEMENTEN
LEUKE BINNENKOMERS

Geserveerd op tafel (prijzen pp)
Bij ontvangst alvast een lekker hapje op
tafel of gedurende het feest geserveerd
zodat je gasten kunnen pakken waar ze
zin in hebben.
Standaard zetten we een luxe
notenmelange op tafel.
BROOD MET DIPS 			
Vers bierbostelbroodje | aioli
kruidenboter

€ 1,5

NACHO’S PULLED PORK
€2
Warme tortillachips | overladen met
langzaam gegaarde varkensschouder |
BBQ saus | jalapeño | crème fraîche |
kaassaus met emmenthaler en cheddar

DORSTLESSERS
We zetten verschillende koude
frisdranken neer en berekenen dit op
nacalculatie. Op verzoek kan er
uiteraard een koud biertje worden
getapt of een heerlijke wijn worden

NACHO’S VEGA
€2
Warme tortillachips | kaassaus met
emmenthaler en cheddar | jalapeño |
avocado | bosui | crème fraîche
BOURGONDISCH PLANKJE
€ 2,75
Fuet worstje | Bonte Bentheimer ham;
onze eigen Pata Negra van 18 maanden
gerijpt | 1000 dagenkaas | bierkaas |
kletzenbrood | vijgencompote

PARTYFOOD MEDIUM

PARTYFOOD

We gaan hierbij uit van 4 hapjes en 1 late night
snack pp.

Verrassende hapjes, leuk
gepresenteerd om fris uit de hoek
komen op uw feest! Goed te
combineren met een leuke
tafelgarnituur.

Onze bitterballen worden volgens eigen receptuur
gemaakt in samenwerking met Boeuf Nature uit
Postel!
BITTERMIX

€6

We gaan hierbij uit van 5 hapjes pp.
• Rundvlees bitterbal
• Bier bitterballen met de bieren ‘Oude
Haas en ‘Heeren van Eynthoven’
• Bospaddenstoelen bitterbal (vegan)
• 1000 dagen kaas bitterbal (v)
• Mozzarella stick
• Mini loempia (v)
Geserveerd met diverse dips
Iedere extra ronde snacks:

€10,75

€ 1,2

PARTYFOOD DELUXE

€ 14,75

We gaan hierbij uit van 6 hapjes en 1 late night
snack per pp.

• Rundvlees bitterbal
• Bier bitterballen met de bieren ‘Oude Haas
en ‘Heeren van Eynthoven’
• Bospaddenstoelen bitterbal (vegan)
• 1000 dagen kaas bitterbal (v)
• Mozzarella stick
• Mini loempia (v)

• Rundvlees bitterbal
• Bier bitterballen met de
bieren ‘Oude Haas en ‘Heeren van
Eynthoven’
• Bospaddenstoelen bitterbal (vegan)
• 1000 dagen kaas bitterbal (v)
• Mozzarella stick
• Mini loempia (v)

BRIOCHE
• Pulled pork
• Halloumi

Geserveerd met diverse dips

BLINI’S
• TEMPEH
Aziatisch gekruid | vadouvan
mayo | appel gel | krokant van appel | (v)
• ZALM GEMARINEERD IN ORCHESTRA
OF ANGELS
Mango gel | chipotle bieslook-roomkaas
• CARPACCIO
Hazelnootmayonaise | bierkaascrumble |
hazelnoot
LATE NIGHT SNACK
Puntzakje met verse frites en mayonaise

• ZALM GEMARINEERD IN
ORCHESTRA OF ANGELS
Mango gel | chipotle bieslookroomkaas
• CARPACCIO
Hazelnootmayonaise | bierkaascrumble | hazelnoot
LATE NIGHT SNACK
Puntzakje met verse frites en mayonaise

BRIOCHE
• PULLED PORK
BBQ Saus | jalapeño
• HALLOUMI
Chipotle mayonaise |
bladspinazie | rösti

EXTRA TOEVOEGEN?
De ultieme afsluiter; trakteer uw
gasten op een heerlijke late night
snack! (tot 01.00 uur)

BLINI’S
• TEMPEH
Aziatisch gekruid | vadouvan mayo |
appel gel | krokant van appel

• ZOETE AARDAPPEL FRITES &
MAYONAISE

• Blini Carpaccio | Holstein rundvlees van
Boeuf Nature uit Postel | hazelnoot-

• PUNTZAK VERSE FRIET & MAYO € 2,75

• BROODJE PULLED PORK
• AMBACHTELIJK
WORSTENBROOD

€ 3,75

€ 3,5
€ 2,95

WINTER BBQ
BUFFET
WINTER BBQ BUFFET

€ 28,50 PP

Vanaf 25 personen
MINI BURGER
100% rundvlees van Boeuf Nature uit
Postel | 80 gram
PULLED PORK
12 uur traag gegaarde varkensschouder
| BBQ saus
RIBS
Dik bevleesde varkensrib | 400 volt glaze
SMOKED SALMON
Gemarineerd in ‘Orchestra of Angels’ |
gerookt op onze smoker
MET:
- VERSE FRITES
- VERS GEBAKKEN BOSTELBROOD
- BIJPASSENDE SAUZEN
- FRISSE GEMENGDE SALADE UIT ‘T
SEIZOEN
- WARME GROENTEN

SPICE UP YOUR
BBQ BUFFET!		

Onderstaande gerechten kunt u extra
toevoegen of in plaats van de
bovenstaande gerechten
V | TEMPEH // i.p.v. +0
Aziatisch gekruid | sticky glaze
MALSE KIPPENDIJ // i.p.v. +0
Aziatisch gekruid | sticky glaze
PORK BELLY // i.p.v. +0
Aziatisch gekruid | sticky glaze
TRI-TIP STEAK // + 5
Runderezel liesstuk | jus van
gekarameliseerde uien
V | RAVIOLI // + 2
Bospaddestoelen-truffel
TONIJN STEAK // +8
Spaanse tonijnfilet | paprikasaus

BURGER MENU
Tot 30 personen. Geserveerd met salade en frites.
PULLED PORK 			
15,5
12 uur gegaarde varkensschouder
| BBQ saus | crispy sla | jalapeño |
zoetzure rode ui | ingemaakte
komkommer
CHIPOTLE CHEESE 		
160 gram rundvlees burger |
kaassaus met emmenthaler en
cheddar | crispy sla | chipotle
mayonaise | zoetzure rode ui
| ingemaakte komkommer

16,5

BRISKET 			
17,5
160 gram rundvlees burger |
overladen met slowcooked brisket
| BBQ saus | crispy sla | zoetzure
rode ui | ingelegde rettich
VEGGIE CAJUN		
Plantaardige burger | aioli |
crispy sla | gefrituurde uienring |
zoetzure rode ui | ingemaakte
komkommer

16,5

BEYOND MEAT 			
Plantaardige burger van Beyond
Meat | aioli | crispy sla | ingelegde
rettich | ingemaakte komkommer

17,5

SOUTHERN FRIED CHICKEN
Crunchy gefrituurde kippendij |
Amerikaanse stijl | karnemelk
marinade chipotlemayonaise |
crispy sla | ingemaakte komkommer

DESSERTS		

€8,5

Tot 30 personen 		

CHOCOLADE MOUSSE 400 VOLT
VEGAN GEBAK
CHOCOLADE CREMEUX
SCHUITJE BIERKAAS
BIERAMISU

16

WALKINGDINNER
WALKINGDINNER

€39,5

Vanaf 30 tot 50 personen
Een unieke ervaring! Onderstaande
tussengerechten worden uitgeserveerd
in 5 rondes en zijn samen maaltijdvullend.
Alle gerechtjes worden geserveerd op
disposables. Wenst u liever servies?
Dan vragen wij een meerprijs van €2 pp.

Kies zelf uw favorieten 5 uit. Ieder extra gerecht kost
€ 7,5 p.p.
CARPACCIO
Van Boeuf Nature | rucola | hazelnootmayonaise | bierkaas crumble | truffelolie
TEMPEH (v)
Aziatisch gekruid | sticky glaze | vadouvan
mayonaise | groene appel

POLENTA (v)
Crunchy polenta | groene asperge | roquefort | ajvar paprika saus | spinazie | walnoot
RAVIOLI (v)
Bospaddenstoelen-truffel | gepofte uienjus
| shiitake croutons | hazelnoot |
belegen bierkaas met ‘Oude Haas’
PORK BELLY
Aziatisch gekruid | sticky glaze | vadouvan
mayonaise | groene appel
SMOKED SALMON
Zalm gemarineerd in ‘Orchestra of Angels’ |
| yuzu miso vinaigrette | mango gel |
truffelaardappel | rettich
CHOCOLADE MOUSSE 400 VOLT

TUNA STEAK
Ajvar paprika saus | emping | pastinaak
crème | mango gel | gebrande ui

BIERAMISU
Gemaakt met 400 volt

DORSTLESSERS
We zetten verschillende koude

PRAKTISCH
GOED OM TE WETEN
• Gebruik muziekboxen en verlichting is inbegrepen bij de zaalhuur. U kunt indien
gewenst, gebruik maken van ons eigen muzieksysteem met standaard muzieklijsten.
• Alle kosten zijn inclusief personeel, gebruik van alle faciliteiten en
schoonmaakkosten
• Het terras is gedeeltelijk overdekt met waterdichte parasols. Er zijn ook heaters
beschikbaar. Maar desalniettemin speelt het weer te allen tijde een rol.

REGLEMENT
• Als de locatie wordt afgehuurd geven we jullie graag de ruimte om voor aankleding
of versiering te zorgen. Het verzorgen hiervan mag de organisatie zelf op zich
nemen en we spreken hiervoor graag een geschikt moment af.
• Het gebruik van confetti, wensballonnen of rijst is niet toegestaan op onze locatie.
Indien dit gebruikt wordt zijn we genoodzaakt om hiervoor €300,- aan
schoonmaakkosten in rekening te brengen.
• Indien er tijdens het evenement extra materialen benodigd zijn zoals barren, glaswerk of
serviesgoed zullen we dit in overleg huren. De kosten hiervoor worden doorgefactureerd.
• We gaan ervan uit dat iedereen met zorg omgaat met onze locatie en het interieur. Mocht
er schade aan onze eigendommen ontstaan doordat hier niet zorgvuldig mee om is
gegaan zijn we genoodzaakt om bijkomende kosten door te berekenen.

ALGEMENE VOORWAARDEN
• Graag ontvangen we 5 dagen voorafgaand
aan het evenement het definitief aantal
gasten en hun eventuele dieetwensen,
allergieën e.d. Hierbij hanteren we een
marge van 10% van het aantal personen
dat is opgenomen in de offerte. Gaat het
om grotere afwijkingen in aantallen? Dan
kunnen we niet garanderen dat we dit
(kosteloos) kunnen aanpassen.
• Is het definitieve aantal gasten niet tijdig
doorgegeven? Dan zijn we genoodzaakt
om hiervoor kosten in rekening te brengen.
Aanbetaling & annulering bij het afhuren
van (een deel van) de locatie
• Bij het afhuren van de locatie vragen we
3 weken voorafgaand aan het evenement
een aanbetaling van 10% van de
offertesom.
• In het geval van annulering korter dan drie
weken voor de overeengekomen datum
zijn we genoodzaakt om 10% van de
offertesom in rekening te brengen, gelijk
aan de aanbetaling die is gedaan. Als er
wordt gewerkt met kosten op nacalculatie
wordt hiervan een inschatting gemaakt.

• Kan het evenement vanwege overmacht
niet plaatsvinden op de overeengekomen
datum? Tot drie weken voorafgaand aan
het evenement kan dit kosteloos worden
verzet. Hierbij is het niet noodzakelijk om
direct een nieuwe datum vast te leggen.
• Graag ontvangen we uiterlijk vijf dagen
voorafgaand aan het evenement het
definitieve aantal gasten. Als het
evenement binnen deze vijf dagen wordt
gecanceld, brengen we 20% van de
offertesom in rekening. Als er wordt
gewerkt met kosten op nacalculatie wordt
hiervan een inschatting gemaakt.
• In het geval van no show (zonder
annulering niet op komen dagen) brengen
we hiervoor 100% van de overeengekomen
prijs in rekening. Als er wordt gewerkt met
kosten op nacalculatie wordt hiervan een
inschatting gemaakt.

Aanbetaling & annulering bij een
reservering voor een groep van min. 10
personen zonder hierbij de locatie af te
huren
• We hanteren geen aanbetaling voor een
reservering van een groep waarbij de
locatie niet wordt afgehuurd.
• Uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan de
overeengekomen datum ontvangen we
graag het definitieve aantal gasten. Hierbij
hanteren we een marge van 10% van het
aantal personen dat is opgenomen in de
offerte. Gaat het om grotere afwijkingen in
aantallen? Dan kunnen we niet garanderen
dat we dit (kosteloos) kunnen aanpassen.
• Als de reservering binnen deze vijf dagen
wordt geannuleerd zijn we genoodzaakt
om hiervoor 10% van de overeengekomen
offertesom in rekening te brengen. Als er
wordt gewerkt met kosten op nacalculatie
wordt hiervan een inschatting gemaakt.
• In het geval van no show (zonder
annulering niet op komen dagen) brengen
we hiervoor 100% van de overeengekomen
prijs in rekening. Als er wordt gewerkt met
kosten op nacalculatie wordt hiervan een
inschatting gemaakt.

