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Welkom
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Algemene voorwaarden
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WELKOM

Slechts 1 keer in zijn leven viert uw kind
zijn of haar communie- of lentefeest.
Wij in de Lindenhoeve willen van deze dag
een onvergetelijke gebeurtenis maken
waar uw kind nog lang zal over praten!
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RESERVERINGEN

Voor communiefeesten is een
tijdige reservatie noodzakelijk.
Gelieve uiterlijk 2 dagen voor uw
bezoek, voor 10 uur 's morgens,
het juiste aantal personen door te
geven. Dit opgegeven aantal
personen is bepalend bij het in
rekening brengen van
communiefeesten, ook als het
aantal aanwezige personen
minder dan het opgegeven aantal
blijkt te zijn.

Reserveren kan per e-mail of
telefonisch, hoewel de voorkeur
uitgaat naar reserveringen per email.
Reserveringen kunt u versturen
naar:
Restaurant De Lindenhoeve
T.a.v. Mevrouw Heidi Langenberg
Beestenmarkt 4
4524 EA Sluis (Nederland)
+31 (0) 117 46 18 10
heidi@delindenhoeve.nl
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MENUKEUZE
Het menu stellen wij samen in samenspraak en op maat van de
klant. Dit kan telefonisch, via mail of op afspraak. Wij raden aan
om hier ter plaatse alles af te spreken voor een vlot verloop.
Maak uw afspraak via heidi@delindenhoeve.nl

KINDERKORTING
Voor kinderen tot 8 jaar wordt 50% van de normale prijs
gerekend. Dit indien zij dezelfde menu eten als het geserveerde
menu voor de andere gasten.

BETALINGSVOORWAARDEN
In al onze prijzen is de BTW inbegrepen. Wijzigingen in het
BTW-tarief worden ten alle tijde aan u doorberekend. Het saldo
(eindbedrag minus voorschot) dient de dag zelf na het feest te
worden vereffend, (contant of met de bankkaart). Bij gebrek aan
betaling binnen de 14 dagen zal er automatisch van rechtswege
een forfaitair schadebeding van 20% van het factuurbedrag
aangerekend worden. Het voorschot dient uiterlijk 2 weken voor
de reservatie datum op onze rekening te staan.

BEDIENING
In al onze prijzen is de bediening inbegrepen. Wij vragen u ons
tijdig te verwittigen indien u speeches wil inlassen. Voorziet u
laatkomers, gelieve ons dan ten laatste bij het aperitief te
verwittigen. Zo niet is het voor ons iet mogelijk om de
voorafgaande gangen nog te serveren.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
UNIFORME VOORWAARDEN HORECA

Op al onze reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)
van toepassing. De UVH zijn de voorwaarden waarop de in Nederland
gevestigde horecabedrijven, horeca diensten verlenen en horeca
overeenkomsten sluiten. Deze voorwaarden zorgen voor een heldere en
professionele relatie tussen gast en horecabedrijf. Hieronder zijn enige
artikelen nader toegelicht of verder uitgewerkt. Daarnaast zijn voor
specifieke onderwerpen een aantal ideeën c.q. richtlijnen genomen.
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PRIJZEN

Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en bediening.

Deze prijzen zijn informatief en
onder voorbehoud gegeven.
De opgegeven prijzen zijn
slechts geldig voor
gezelschappen vanaf 10
personen.
(Gezelschappen kleiner dan 10
personen betalen een toeslag van
25%.)

Op verzoek kan een specifieke
offerte worden opgemaakt.

PARKING

Er is betalende parkeergelegenheid
aan de achterzijde van de
Lindenhoeve. Parkeerplaatsen
kunnen door ons niet worden
voorbehouden en zijn betalend.
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ANNULERING
Wanneer een reservatie is gemaakt, geldt voor annulering van
de reservatie het volgende:
Bij annulering van meer dan 14 dagen voor het gereserveerde
tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn.
Bij annulering van 14 dagen of minder, maar meer dan 7 dagen
voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 25% van de
reserveringswaarde verschuldigd zijn.
Bij annulering van 7 dagen of minder, maar meer dan 3 dagen
voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de
reserveringswaarde verschuldigd zijn.
Bij annulering van 3 dagen of minder voor het gereserveerde
tijdstip zal de klant 75% van de reserveringswaarde
verschuldigd zijn.
Waneer er daags voordien of op de dag zelf personen worden
afgemeld, dan worden deze toch aangerekend.
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Coming soon...
‘De Lindenhoeve Boutique hotel’

