UNIFORME VOORWAARDEN HORECA | AANVULLENDE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme
Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze kunt
u vinden op onze website onder ‘Voorwaarden’. Bovendien
liggen de UVH bij ons ter inzage en worden op uw verzoek
onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor
iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
Wenst u de Uniforme Voorwaarden Horeca toegestuurd te
krijgen of wenst u deze te ontvangen in het Duits of Engels?
Neemt u dan contact met ons op.

Restaurant en Hotel de Barones
Gerner Es 5A 7722 RX Dalfsen
☏ 0031 529 435 666
✉ info@debaronesdalfsen.nl

www.debaronesdalfsen.nl
BTW
KVK
IBAN
BIC

NL 85 20 94 218 B01
56 37 16 67
NL38 RABO 0174 1657 81
RABONL2U

Aanvullende voorwaarden
Naast de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op
de reservering, zijn enkele aanvullende voorwaarden van
toepassing.
Bij het tekenen van de bevestiging gaat u automatisch
akkoord met de algemene- en aanvullende voorwaarden.
Wij informeren u dan ook graag over deze voorwaarden
door middel van deze brochure.
Heeft u vragen die betrekking hebben op de voorwaarden?
Neem dan gerust contact op via info@debaronesdalfsen.nl
of via 0529 435 666.
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Prijzen
De tarieven die staan vermeld op de website zijn allen inclusief
btw. Tarieven zijn altijd exclusief toeristenbelasting. Restaurant
en Hotel de Barones behoudt zich het recht deze tarieven
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zonder opgave
van redenen.

Optiedatum
Geoffreerde arrangement en bijhorende prijzen zijn geldig tot
en met de aangegeven optiedatum. Na deze datum vervalt de
vrijblijvende optie automatisch en kunnen wij de
beschikbaarheid niet garanderen.

Nacalculatie
Genuttigde (dranken)consumpties die buiten overeengekomen
arrangementen worden genuttigd, worden ten alle tijden
berekend o.b.v. nacalculatie.

Betalingsvoorwaarden zakelijke en particuliere gasten
• Voor zowel zakelijke als particuliere partijen/bijeenkomsten
vanaf € 1.500,- dient er een aanbetaling te worden voldaan van
60% van het geoffreerde bedrag, 14 dagen voor aanvang van
de partij/bijeenkomst. De aanbetalingsfactuur ontvangt u nadat
wij van u de getekende bevestiging hebben ontvangen. Na het
evenement ontvangt u een eindfactuur voor de overige 40% en
indien van toepassing voor gemaakte overige kosten, zoals

dranken op nacalculatie.
• De gehanteerde betalingstermijn is zeven dagen na ontvangst
van de factuur.
• Indien tussentijds, in samenspraak, correcties en/of
wijzigingen worden aangebracht, worden deze op de
eindfactuur verrekend.

Betalingsvoorwaarden bruiloften
• Ter bevestiging van de datum dient er een aanbetaling te
worden gedaan van € 500,-. De aanbetalingsfactuur ontvangt u
nadat wij de getekende bevestiging hebben ontvangen.
14 Dagen voor aanvang van de trouwdatum dient er een
tweede aanbetaling te worden voldaan van 60% van het
geoffreerde bedrag. Na het evenement ontvangt u een
eindfactuur voor de overige 40% en indien van toepassing voor
gemaakte overige kosten, zoals dranken op nacalculatie. Hierbij
worden de aanbetalingen verrekend.
• De gehanteerde betalingstermijn is zeven dagen na ontvangst
van de factuur.
• Indien tussentijds, in samenspraak, correcties en/of
wijzigingen worden aangebracht, worden deze op de
eindfactuur verrekend.
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Betalingen

Eindtijd

Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij genoodzaakt
de zaak over te dragen aan ons incassobureau. De daaruit
voortvloeiende kosten worden geheel bij u in rekening
gebracht.

Op de overeengekomen eindtijd van de bijeenkomst of partij
dient de aanwezige dj, band of overige muziek gerateerde
mogelijkheid het optreden stop te zetten.

Annulering en/of wijzigingen van aantallen
• De annuleringsvoorwaarden conform de Uniforme
Voorwaarden Horeca (UVH) zijn bindend. Wij verzoeken u de
voorwaarden nauwkeurig door te nemen (in het bijzonder
Artikel 9. Annuleringen).
• Aanvullend op deze voorwaarden accepteren wij enkel
schriftelijke annulering via info@debaronesdalfsen.nl.
• Wijzigingen in (gasten)aantallen, dieetwensen en/of
voedselallergieën dient u schriftelijk kenbaar te maken via
info@debaronesdalfsen.nl en kan uiterlijk vier dagen voor
aanvang van de bijeenkomst.

Mocht de overeengekomen eindtijd van een partij of
bijeenkomst worden overschreden, dan zijn wij genoodzaakt
voor ieder bijkomende 20 minuten € 75,00 in rekening te
brengen. Dit in verband met de bijkomende personeelskosten.

Privacyverklaring
Op onze website, www.debaronesdalfsen.nl, onder het kopje
‘Privacy statement’ vindt u onze inhoudelijke verklaring welke
betrekking heeft op de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wenst u de verklaring via mail te ontvangen. Neemt u dan
contact op.

Strooigoed
Het is bij ons niet toegestaan om confetti, rijst of ander soort
strooigoed te gebruiken. Wenst u deze toch te gebruiken in het
restaurant of het hotel, dan zijn wij genoodzaakt € 175,00
schoonmaakkosten in rekening te brengen.
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