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DE SPELREGELS EN VOORWAARDEN VAN ‘PARTYCENTRUM DE BUN’ 
 
 
 
 
* GASTEN AANTAL 
U kunt tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van uw evenement het definitieve aantal personen doorgeven  
c.q. wijzigen, met een marge van 10% op het aantal gasten waarvan bij het sluiten van deze overeenkomst,  
door beide partijen, is uitgegaan. Wanneer meer dan 10% van het oorspronkelijk overeengekomen aantal  
gasten worden geannuleerd, blijven de kosten gebaseerd op niveau dat geldt bij de vermindering van 10%.  
* PRIJZEN: 
De vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van niet voorziene prijsstijgingen. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 
BTW, tenzij anders vermeld. 
* MEERWERK: 
Meerwerkzaamheden, te verrichten op verzoek van de cliënt en welke geen deel uitmaken van de overeenkomst, 
zullen door ‘Partycentrum de Bun’ aan de cliënt in rekening worden gebracht. 
* BETALINGSCONDITIES: 
Een voorschotbedrag, zijnde € 500,00, dient uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de bevestiging bij ons in bezit zijn; u 
ontvangt hiervoor een factuur bij de bevestiging.  
Het restantbedrag dient betaald te zijn binnen 7 dagen na factuurdatum. Wij behouden ons voor na overschrijding van 
deze datum de wettelijke rente in rekening te brengen evenals incassokosten met een minimum van € 100,00. 
 * ANNULEREN: 
Annuleringen worden alleen geaccepteerd mits zij schriftelijk door ‘Partycentrum de Bun’ zijn ontvangen.  Indien de 
klant de overeenkomst door annulering verbreekt, wordt door ‘Partycentrum de Bun’ het volgende in rekening 
gebracht: 
- Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop de overeenkomst de dienst zou  worden verleend, dient 
de opdrachtgever € 500,00 boekingskosten te betalen.  
- Bij annulering meer dan 2 maanden, maar minder dan 3 maanden voor het vastgelegde tijdstip is de opdrachtgever 
gehouden € 500,00 boekingskosten+ 20% van de reserveringswaarde te betalen.  
- Bij annulering meer dan 1 maand, maar minder dan 2 maanden voor het vastgelegde tijdstip is de opdrachtgever 
gehouden € 500,00  boekingskosten+ 35% van de reserveringswaarde te betalen.  
- Bij annulering meer dan 14 dagen, maar minder dan één maand voor vastgelegde tijdstip is de opdrachtgever 
gehouden € 500,00  boekingskosten+ 60% van de reserveringswaarde te betalen.  
- Bij annulering meer dan 7 dagen, maar minder dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden € 
500,00 boekingskosten+ 85% van de reserveringswaarde te betalen.  
- Bij annulering minder dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 100% van de     
  reserveringswaarde te betalen. 
 
 
 
Bij het plaatsen van een reservering, de acceptatie van de offerte en door het getekend retourneren van de kostenprognose, bevestigd u 
bekend te zijn met de spelregels en uittreksel voorwaarden. Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn tevens de Uniforme 
Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. 

 
 


