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B I J  D E  H O M M E L
L A N D E L I J K  G E N I E T E N  I N  O N G E D W O N G E N  S E T T I N G

VAN HARTE WELKOM!

Wat leuk dat je interesse hebt om Bij ons een arrangement samen te stellen

ter gelegenheid van uw feest, partij, verjaardag, babyshower, of simpelweg

omdat een gezellig samenzijn in een mooie omgeving altijd een goed idee is.

Deze brochure is met grote zorg samengesteld en geeft een indicatie van de

mogelijkheden op onze locatie. Weet dat elk element kan worden aangepast,

zodat jullie arrangement helemaal naar jullie wensen wordt georganiseerd. 

Het Hommelteam kijkt er naar uit om er voor uw gezelschap een geweldige

dag van te maken! 

Gastvrije groeten, 

Team Bij de Hommel



O N G E D W O N G E N  S E T T I N G
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Arrangement keuze elementen 
VOORBEELD  OPBOUW  VAN  KEUZE  ELEMENTEN  
PR I JZEN  PER  PERSOON

Koffie, thee, smaakwater

Zoete proeverij met diverse lekkernijen voor ieder wat wils. 

13.30u Ontvangst gasten
€ 2,50 p.p.

€ 5,50 p.p.

Hommelbuffet

Open bar: onbeperkt frisdrank, wijn, bier en binnenlands gedestilleerd. 

14.00u - 16.30u Hapje en drankje
€ 24,50 p.p. 

€ 6,75 p.p. per uur

16.30u einde

N.B. Upgrades zijn naar wens uit de arrangementenkaart te kiezen.



Hapje & drankje: 
keuze elementen | deel 1 van 3
PR I JZEN  PER  PERSOON

Landelijke brunch: Een uitgebreid brunch buffet met diverse vers

belegde brunch broodjes en croissants warm uit de oven, gekookte

eitjes, handfruit, zoete snack en biologische fruitsap. 

Hommelbuffet: soep van de dag met keuze uit paprikasoep,

tomatensoep (kan ook vegetarisch) of groentesoep (kan ook vegetarisch),

broodjes bourgondische rundvleeskroqet, lunch wrap met kip, twee

soorten vers belegde oerbrood met huisgemaakte eiersalade en caprese,

en verse salade.

Traditionele high tea: onbeperkt verse thee en smaakwater, een hartige

ronde vol hartige hapjes en zoete ronde vol zoete lekkernijen.

Royale high tea: onbeperkt verse thee en smaakwater, hartige ronde vol

hartige hapjes en zoete ronde vol zoete lekkernijen. Plus: handgemaakte

chocolade sensatie van Belgische chocolade, handgemaakte bonbons

en verse jus d'orange.

 
€ 19,50 p.p.

€ 24,50 p.p.

€ 28,50 p.p.

€ 33,50 p.p.



Hapje & drankje: 
keuze elementen | deel 2 van 3
PR I JZEN  PER  PERSOON

€ 24,50 p.p.

(vanaf 30 personen)

€ 29,50 p.p.

(vanaf 30 personen)

€ 45,00 p.p.

(vanaf 30 personen)

€ 4,75 p.p.

€ 6,50 p.p.

€ 2,00 p.p.

€ 3,75 p.p.

Diner

Italian night: pizzaparty met diverse vers gemaakte pizza's, caprese spiesjes,

stokbroden met olijfolie en zeezout, en charcutterie planken.

Streetfood buffet; Soft Mexican Tortilla, Ceviche van Zeebaars, Steak

Sandwich, Thaise Saté, Vegan Hawai Pokebowl, BBQ Jackfruit, Gamba

Skewers.

Shared dining: 1e gang: focaccia's, tapenade dips, planken met fijne

charcuterie en Mediterane kazen, caprese salade, watermeloen met venkel

dille en feta, pastasalade met gegrilde groenten, olijven, gemarineerde

tomaat. 2e gang: gepofte bieten, BBQ jack fruit, zalmzijdes, bavette steak

Italiaans gemarineerd met tomaat peper en knoflook, langzaam gegaard

buikspek, kippendij spies. Toetje: Tiramisu, brownie, kokos mousse. 

Borrelsnacks tijdens feest in drie rondes en knabbels op tafels.

XXL Borrelplanken: wauw factor voor ieder wat wils en knabbels op tafels.

Smores bar: marshmallows, chocolade, discodips, nootjes, biscuitjes. 

Late night snack: broodjes warm vlees of saté, of puntzak friet.

Festivalsnacks 



Open bar: al met 2 alcoholische drankjes per uur de voordelige keuze

en u weet vooraf waar u aan toe bent. Onbeperkt frisdrank, wijn, bier en

binnenlands gedestilleerd. 

Nacalculatie: U betaalt achteraf het totaal aantal gedronken drankjes.

De drankjes worden aangeslagen conform de menukaart prijzen.

Wijn: € 4,00 p.s. 

Bier: € 3,50 p.s.

Fris en koffie/thee: € 2,70 p.s.

Consumptiemuntjes: U koopt een x aantal consumptiemuntjes om

deze uit te delen aan uw gasten. Gasten kunnen kiezen tussen bier / fris /

wijn.  *Consumptiebonnen zijn eenmalig geldig op de dag van het

feest en kunnen niet worden geretourneerd.

Drank arrangement keuze tussen:

      Upgrade naar gin tonic open bar mogelijk voor: + €2,- p.p./u.. 

€ 6,75 p.p. per uur

Op nacalculatie is

de prijs pas

achteraf duidelijk.

€ 3,50 per stuk

Feestelijk proosten met (alcoholvrije) prosecco.

Feestelijk proosten met vers geperste jus d'orange.

Hommelappeltaart met slagroom.

Proeverij van drie soorten vers bereide zoete lekkernijen.

Welkomstdrankje / toast 
€ 4,00 p.p.

€ 3,50 p.p.

€ 4,00 p.p.

€ 5,50 p.p.

Hapje & drankje: 
keuze elementen | deel 3 van 3
PR I JZEN  PER  PERSOON





Giant   
  tipi tent

G E H E E L  O P E N  O P P E R V L A K T E  V A N  1 3 8  M 2 .  



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 onverhoopt annuleren wilt lopen, dan  staat het u vrij om op eigen  initiatief
een bruiloft- of evenementenverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij.
4.2  Omdat de voorbereidingen door opdrachtnemer starten na akkoord van de opdrachtgever op de offerte,
en de locatie exclusief voor opdrachtgever is vrijgehouden - wat in geval van annulering leidt tot
inkomstenderving - zijn er annulering voorwaarden van toepassing. 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: 25% van de totaalprijs. 
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% nog kosteloos mogelijk tot acht dagen vooraf. 
6.2 Op uw verzoek kunt u voorafgaand per factuur, 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 1 week 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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