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Wij vinden het belangrijk dat u met volle aandacht kunt genieten van een overheerlijk arrangement, inclusief
gastvrije bediening in onze authentieke hooiberg ‘De Gasterij’, met aangrenzend terras, partytent in overleg,
en vrij uitzicht over het prachtige coulissen-landschap. Om u te ontzorgen op de dag dat uw reservering
plaatsvindt, zijn wij graag vooraf transparant over de voorwaarden. Op alle reserveringen ‘Bij de Hommel’ zijn
onderstaande voorwaarden van toepassing. Onder opdrachtgever wordt diegene die de reservering plaatst,
verstaan. Onder opdrachtnemer wordt Bij de Hommel verstaan.
1. Algemeen
1.1 Alle arrangementsprijzen zijn per persoon. Prijswijzigingen voorbehouden. De arrangementen kunnen
worden gereserveerd voor groepen vanaf vijftien personen.
1.2 Na het accorderen van de offerte, is uw reservering definitief. Dit betekent dat wij de datum voor u
vastleggen in onze agenda en starten met de voorbereidingen voor uw arrangement (denk aan o.a.:
personeelsplanning, onderhoud, inhuur materialen, draaiboeken, inkoopplanning, etc.).
1.3 Eventuele dieetwensen of allergieën ontvangen wij graag minimaal 8 dagen van tevoren in verband met
het bestellen van de juiste ingrediënten.
1.4 Het gebruik van confetti is niet toegestaan op het terrein. Als natuurlijk alternatief voor confetti, mogen
droogbloemen, zoals lavendel, gebruikt worden om te strooien.
1.5 Het is niet toegestaan om zonder vooraf overlegde vergunning vuurwerk af te steken.
2. Aantal gasten
2.1 Met uw gezelschap kunt u gebruik maken van het aangrenzende privé terras, waar u kunt genieten van vrij
uitzicht. Het aangrenzende terras met giant tipi tent biedt ruimte aan ongeveer 120 personen. 2.2 De sfeervolle
ruimte binnen in de Gasterij is de ideale locatie voor een sfeervol feest en biedt ruimte aan 45 personen in
een zittende opstelling en 70 personen in staande opstelling.
3. Wijziging gastenaantal
3.1 Kleine wijzigingen in het minderen van het aantal personen kan tot 10% van het totale aantal personen
kosteloos worden doorgegeven tot uiterlijk acht dagen van tevoren.
3.2 Het aantal personen verhogen kan in overleg. De kostenbegroting is gebaseerd op het aantal gasten
zoals vermeld in de offerte. Indien er een verhoging van het aantal gasten plaatsvindt, heeft dit gevolgen voor
de prijsberekening van de overeenkomst.
4. Annulering voorwaarden
4.1 Als u geen financieel risico op annuleringskosten wilt lopen, dan staat het u vrij om op eigen initiatief een
bruiloft- of evenementenverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij van uw keuze.
4.2 Omdat de voorbereidingen door opdrachtnemer starten na akkoord van de opdrachtgever op de offerte
en er kosten worden gemaakt, de locatie exclusief voor opdrachtgever is vrijgehouden - wat in geval van
annulering leidt tot inkomstenderving - zijn er annulering voorwaarden van toepassing op elke reservering.
Indien annulering om welke reden dan ook onverhoopt voorkomt, gelden de volgende annulering
voorwaarden, waarbij opdrachtgever aan opdrachtnemer de volgende percentages van de overeengekomen
totaalprijs voldoet:
4.3 Annulering tot en met 14 dagen voorafgaand aan de reservering: 30% van de overeengekomen totaalprijs
van de geaccordeerde offerte.
4.4 Annulering van 13 dagen tot en met 7 dagen voorafgaand aan de reservering: 75% van de totaalprijs.
4.5 Volledige annulering in de laatste week: 90% van de totaalprijs.
4. Informatieplicht
4.1 Opdrachtgever is verplicht Bij de Hommel vooraf en actief schriftelijk (per e-mail) op de hoogte te brengen
van eventuele risico’s voor de status van (het pand van) het gehuurde en/of haar goede naam van die door of
vanwege het evenement kunnen ontstaan. Daaronder, doch niet uitsluitend, wordt verstaan: mogelijke
weigering van benodigde vergunningen in algemene zin of eigen vergunningen van de locatie.
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5. Schade
5.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van bezoekers, gasten, door haar
ingeschakelde derden, etc. tijdens de opdracht (waaronder doch niet beperkt tot de reservering maar ook
tijdens op- en afbouw). Wij behouden ons het recht voor om een boete aan de opdrachtgever in rekening te
brengen indien er door de gasten onverhoopt schade in welke zin dan ook wordt veroorzaakt.
5.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor door derden geleden schade welke voortvloeit uit het gebruik van
het gehuurde en/of de in gebruik afgestane ruimte(n) en vrijwaart Bij de Hommel tegen aanspraken van
derden ter zake van schade uit dien hoofde.
5.3 Schade aan of verlies van goederen in eigendom van bij Bij de Hommel en/of door opdrachtgever
gecontracteerde leveranciers en/of zijn genodigden/ werknemers/ ingeschakelde derden, etc.
veroorzaakt, worden door de opdrachtgever aan Bij de Hommel integraal vergoed.
5.4 Bij de Hommel heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde
ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van de opdrachtgever.
5.5 Indien uw gezelschap schade toebrengt of de algemene voorwaarden overtreed, is de opdrachtgever
verantwoordelijk voor de hieruit volgende schade in welke zin dan ook. Naast schadeherstel, wordt ook een
tegemoetkoming in de hieruit voortkomende overlast vanaf 250 Euro in rekening gebracht.
5.6 Het onbeheerd achterlaten van objecten op het open terrein van Bij de Hommel is kosteloos en geheel
op eigen risico van de opdrachtgever. Bij de Hommel aanvaard deze kosteloze gelegenheid dan ook geen
aansprakelijkheid voor defecten, verlies noch diefstal.
6. Betaling
6.1 Bij reserveringen voor groepsarrangementen verzoeken wij u vriendelijk om voorafgaand aan uw
reservering 90% van de totaalprijs in maximaal drie termijnen te betalen. Op deze manier zijn wijzigingen tot
10% conform artikel 3.1 nog kosteloos mogelijk tot acht dagen vooraf.
6.2 Op uw verzoek kunt u voorafgaand via internetbankieren, per pin of contant betalen.
6.3 De restbetaling en/of indien er sprake is van drankjes op nacalculatie, verzoeken wij u vriendelijk om het
resterende bedrag binnen 2 weken na afloop van uw reservering per pin of contant te voldoen bij de balie
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7. Overmacht
7.1 Ingeval Bij de Hommel door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt verhinderd uw
reservering geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Bij de Hommel het recht om de uitvoering van de
opdracht op te schorten of de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden
zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.
8. Toepasselijk recht
8.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door
opdrachtnemer gedane offertes en de met opdrachtgever gesloten overeenkomsten alsmede alle
invorderingen wegens wanbetaling, worden bij uitsluiting gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de
vestigingsplaats opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de rechter
van de woonplaats van opdrachtgever.
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