Voorwaarden Landgoed Den Vossenbosch
Uniforme Voorwaarden Horeca
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn
de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van
toepassing. Deze worden op verzoek kosteloos
toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen
die van onze diensten gebruik maakt.
Voorbereiding
Naar aanleiding van uw aanvraag ontvangt u van
ons een kosteloze offerte. Wij gaan uit van
maximaal drie gesprekken ter voorbereiding van
uw partij. Indien wij meer dan 6 uur
voorbereidingstijd aan uw partij besteden of er is
sprake van wanprestatie door bijvoorbeeld de
ceremoniemeester of weddingplanner, zijn wij
genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen.

Definitief aantal gasten
Het definitieve programma en aantal gasten
vernemen wij graag uiterlijk 5 werkdagen voor
aanvang van uw bijeenkomst. Dit is het aantal
personen waarvan wij uitgaan bij de
voorbereiding en welke in rekening wordt
gebracht.
(Aan)betaling
Ter akkoord op de datum en locatie hanteren wij
een aanbetaling van de volledige locatiekosten van
Landgoed Den Vossenbosch. De aanbetaling moet
binnen 14 dagen overgemaakt zijn na ontvangst
van de reserveringsbevestiging (op
rekeningnummer NL92 INGB 0006 7790 52 t.n.v.
Stichting Landgoed Den Vossenbosch.) Om
verzekerd te zijn van de doorgang van uw
bijeenkomst hanteren wij een aanbetaling. Zonder
deze aanbetaling blijft uw reservering optioneel
en behouden wij ons het recht voor de partij te
annuleren. Uiteraard wordt dit bedrag in

mindering gebracht op uw eindfactuur. Bij het niet
tijdig betalen van de aanbetaling zijn wij
genoodzaakt € 50,00 administratiekosten in
rekening te brengen op de eindfactuur.
Annuleringen
Wanneer u uw reservering annuleert, zijn wij
genoodzaakt een percentage van de
reserveringswaarde in rekening te brengen. Dit
percentage is afhankelijk van de termijn
waarbinnen u annuleert en is conform de
Uniforme Voorwaarden Horeca.
Aankleding
In overleg mogen er diverse vormen van
aankleding zelf aangebracht worden. Het is echter
niet toegestaan om gebruik te maken van confetti,
zogenaamde ‘party ploppers’ en (binnen)vuurwerk zonder dat alvorens te hebben
afgesproken. Tevens is alle decoratie dat enige
vorm van schade kan toebrengen aan de locatie
verboden.

Bij gebruik van deze middelen zullen de
schoonmaakkosten op de klant verhaald worden.
De klant is zelf (of een evt. ceremoniemeester)
verantwoordelijk voor het plaatsen en
verwijderen van de aangebrachte decoraties (dit
dient direct na het feest te gebeuren).
Aansprakelijkheid en
slechtweersomstandigheden
Indien de veiligheid van gasten ter discussie komt
te staan, bijvoorbeeld door zeer slechte
weersomstandigheden, kan Landgoed Den
Vossenbosch bij een partij in de open lucht
besluiten dat de partij geannuleerd moet worden.
Landgoed Den Vossenbosch heeft hierover de
uiteindelijke beslissingsbevoegdheid en kan
hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Bij
slechtweersomstandigheden worden er rijplaten
neergelegd voor de veiligheid voor de gasten en
de schade te beperken. De kosten hiervoor
worden in rekening gebracht bij het bruidspaar.

Bij materiële en immateriële schade ontstaan door
dronkenschap, onnadenkend gedrag of
natuurgeweld is Landgoed Den Vossenbosch niet
aansprakelijk. Wanneer een leverancier niet in
staat is om te leveren, kan Landgoed Den
Vossenbosch hiervoor niet aansprakelijk gesteld
worden.
Eindtijd en muziek
De eindtijd en mogelijkheden qua muziek zijn
afhankelijk van de gemaakte afspraken. Wij
hanteren eindtijden van 00.00 uur met uitloop tot
00.30 uur.
Prijs- en assortimentswijzigingen
Prijzen zijn inclusief BTW. Alle overeenkomsten
zijn onder voorbehoud van prijs-, zaal- en
assortimentswijzigingen.
Schoonmaakkosten & groenherstel
Wanneer er sprake is van schade aan het gras of

welke schade dan ook door de klant, de gast en/of
derden gemaakte aan het gras wordt er 35 euro
per uur aan groenherstel in rekening gebracht. De
schoonmaakkosten van 150 euro worden altijd in
rekening gebracht wanneer er sprake is van
sigarettenfilters en glas etc. in het gras wat dient
opgeruimd te worden door de locatie. Met het
gebruik van het koetshuis worden er
schoonmaakkosten in rekening gebracht vanaf 30
euro.

