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Aanvullende voorwaarden van het Boordhuys  

 

❖ Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?  

Deze voorwaarden gelden op het moment dat wij met u in onderhandeling treden over het 

organiseren van een bijeenkomst in het Boordhuys en ook wanneer wij met u daarover een 

overeenkomst sluiten. Deze voorwaarden gelden aanvullend op de Uniforme Voorwaarden Horeca 

(UVH) die door ons worden gehanteerd en die u kunt inzien en opslaan via deze link. Deze aanvullende 

voorwaarden gaan altijd voor op het moment dat een bepaling uit de UVH niet strookt met onze 

aanvullende voorwaarden. Wij sluiten aan bij de definities zoals die ook worden gebruikt in de UVH.  

 

❖ Wanneer willen wij graag dat u betaalt?  

Betalingen ontvangen wij graag binnen 8 dagen na de factuurdatum. De mogelijkheid bestaat om als 

uitzondering afwijkende afspraken te maken. Dit kan alleen schriftelijk gebeuren, zodat we zeker 

weten dat er geen misverstanden ontstaan. U heeft ook de mogelijkheid om direct na afloop van uw 

bijeenkomst per pin te betalen. 

 

❖ Welk bedrag kunnen wij van u vragen als voorschot?  

Wij kunnen van u ter aanvullende zekerheid een voorschot verlangen. De hoogte van dit voorschot is 

gelijk aan de huursom*, zoals die is berekend op basis van het aantal dagdelen dat u bij ons wenst te 

verblijven en/of u daarbij gebruik wenst te maken van het Buitentheater.  

 

❖ Wanneer ontvangen wij graag dit voorschot?  

Indien wij van u een voorschot verlangen, dient dit voorschot aan ons te worden betaald, uiterlijk 7 

dagen voordat uw bijeenkomst plaatsvindt. Hiervoor ontvangt u van ons tijdig een factuur. 

 

 

 

* De prijzen die wij hanteren kunt u terugvinden op onze website. Deze prijzen mogen door ons worden 
gewijzigd en aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.  

https://www.khn.nl/uvh-nl
https://www.boordhuys.nl/prijzen/
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❖ Wat geldt er indien de minimale ordergrootte niet wordt gehaald? 

Tijdens onze gesprekken over uw bijeenkomst hebben wij u gewezen op de door ons gehanteerde 

minimale ordergrootte van € 850,- (exclusief btw). Wij hanteren deze ordergrootte om te waarborgen 

dat uw bijeenkomst rendabel kan worden verzorgd. De mogelijkheid bestaat dat deze minimale 

ordergrootte toch niet wordt gehaald. Dat is uiteraard geen probleem. In dat geval, brengen wij het 

bedrag van de minimale ordergrootte, vermeerderd met eventuele administratieve kosten, in 

rekening.  

 

❖ Waar moet u rekening mee houden wanneer u een bijeenkomst wenst te annuleren? 

Wij begrijpen dat onvoorziene omstandigheden ertoe kunnen leiden dat u een bijeenkomst wenst te 

annuleren. Wij zullen met u meedenken hoe we dit op de beste manier kunnen regelen. Omdat wij 

ook rekening moeten houden met uw bijeenkomst en daarvoor voorbereidingen treffen, zijn wij 

genoodzaakt een bedrag in rekening te brengen ter compensatie voor uw annulering. De hoogte van 

deze compensatie is afhankelijk van het moment waarop u uw annulering aan ons doorgeeft en wordt 

berekend aan de hand van een percentage van de totale reserveringswaarde.  

Bij annulering hanteren wij de volgende staffel: 

 

Meer dan 10 werkdagen voor het moment waarop uw bijeenkomst zou plaatsvinden: 0%** 

10 werkdagen of minder voor het moment waarop uw bijeenkomst zou plaatsvinden: 25% 

7 werkdagen of minder voor het moment waarop uw bijeenkomst zou plaatsvinden:  75% 

3 werkdagen of minder voor het moment waarop uw bijeenkomst zou plaatsvinden: 100% 

 

Onder werkdag wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale 

feestdagen. 

 

 

* De prijzen die wij hanteren kunt u terugvinden op onze website. Deze prijzen mogen door ons worden 
gewijzigd en aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.  

https://www.boordhuys.nl/prijzen/
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** Indien wij schriftelijk of telefonisch contact met u opnemen om bij u na te vragen of uw geplande 

bijeenkomst door zal gaan op de betreffende datum en u dit definitief bevestigt, mogen wij er vanuit 

gaan dat de bijeenkomst ook daadwerkelijk door zal gaan en u deze niet meer zal annuleren. Mocht 

het dan toch zo zijn dat u de bijeenkomst annuleert, ongeacht of u dit doet, meer dan 10 werkdagen 

voor het moment waarop de bijeenkomst zou plaatsvinden, bent u aan ons de gehele te verwachten 

reserveringswaarde verschuldigd.   

 

❖ Hoe berekenen wij de totaal te verwachten reserveringswaarde?   

De totaal te verwachten reserveringswaarde gebruiken wij onder andere om een compensatiebedrag 

te berekenen in geval van een annulering, zoals u hierboven hebt kunnen lezen. De te verwachten 

reserveringswaarde wordt berekend aan de hand van de door ons gehanteerde prijzen* 

vermenigvuldigd met het aantal gasten dat u verwacht op uw bijeenkomst en daarbij opgeteld 

eventuele (toeristen)belasting. De totale reserveringswaarde betreft dus een bedrag inclusief btw.    

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze aanvullende voorwaarden zijn opgesteld in samenwerking met Holla Advocaten. 
 
 
* De prijzen die wij hanteren kunt u terugvinden op onze website. Deze prijzen mogen door ons worden 
gewijzigd en aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. 

https://www.boordhuys.nl/prijzen/

