Reserveringsvoorwaarden van de vergaderlocatie
-

-

I.v.m. dierenwelzijn en veiligheid is het van belang dat iedere deelnemer zich strikt aan
de regels houdt. Bij verhuur van de vergaderlocatie is het alleen toegestaan om de
vergaderruimte en de daarbij aangrenzend tuin te betreden. Alle overige ruimtes en
buiten op het erf is strikt in overleg met de verhuurder.
Het betreden van de stallen is niet toegestaan. Uiteraard kunnen deze op verzoek en
onder begeleiding worden bezocht.

Annuleren
1. Annuleren, of verplaatsen van de datum kan zonder kosten tot 30 dagen voorafgaand
aan de dag van de activiteiten. Dit geldt ook voor meerdaagse aaneengesloten
reserveringen.
2. Bij annulering tot 29 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 25% van het
factuurbedrag verschuldigd.
3. Bij annulering tot 14 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 50% van het
factuurbedrag verschuldigd.
4. Bij annulering binnen 5 dagen voorafgaand aan de dag van de vergadering is het totale
factuurbedrag verschuldigd.
5. Voor zon- en feestdagen hanteren wij een toeslag.
6. Wij bieden de mogelijkheid om een geannuleerde vergadering eenmalig te verschuiven,
op basis van beschikbaarheid van onze locatie. Dit dient vooraf overlegd te worden.
Wijzigen van het aantal personen en dieetwensen
1. Bij reservering wordt het aantal personen doorgegeven.
2. Wijzigingen in de opdracht van het aantal personen kunnen tot 5 dagen van te voren
worden doorgegeven.
3. Binnen 5 dagen kunnen er geen wijzigingen in de opdracht van het aantal personen
worden doorgegeven zonder financiële consequenties. De volledige omzet die in de
opdracht is overeengekomen dient te worden voldaan.
4. Gaat het om een wijziging van de opdracht met extra personen die leidt tot een omzet
boven de overeengekomen omzet, dan wordt deze aanvullende omzet ook in rekening
gebracht.
5. Allergieën mogen tot 5 dagen voor aanvang worden bijgesteld. Voor speciale
diëetwensen (dus geen allergie) berekenen wij € 2,50 per speciaal menu.
Aanvullende voorwaarden:
1. De continuïteit van Veldzicht Hoeve heeft altijd voorrang, dierenwelzijn staat hierbij
voorop! Bij extreme calamiteiten kan het zijn dat de vergadering geen doorgang heeft.
Uiteraard zullen wij van de Veldzicht Hoeve voor een passende oplossing zorgen.
2. Veldzicht Hoeve is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van uw
eigendommen. Houd waardevolle spullen bij u en laat ze nergens achter.
3. Mocht de overheid besluiten om de vergaderlocatie voor langere duur te sluiten, dan
komen bovenstaande voorwaarden alleen onder deze voorwaarde te vervallen.
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