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Algemene voorwaarden zaalhuur
28 april 2020
Op de boekingen voor zaalruimte en bijbehorende diensten (faciliteiten, catering, etc.) via Stichting
Lokaal zijn onze Algemene Voorwaarden Zaalhuur van toepassing. Met bevestiging van de afspraken,
gaat de huurder akkoord met de voorwaarden zoals hieronder geformuleerd.

1. Reservering
1.1 Het reserveren van zaalruimte verloopt per email. Voor een actueel overzicht van de
mogelijkheden en prijzen verwijzen wij naar onze website. Per email maken wij
afspraken met je over zaalruimte en indeling, het gebruik van specifieke faciliteiten (zoals
beamer of flip over) en over het verwachte aantal gasten en de consumpties die u hen
wilt aanbieden. Je bevestiging van de reservering per mail vormt de basis voor de
facturering.

2. Zaalgebruik
2.1 Het is niet toegestaan zelf consumpties mee te nemen in onze ruimtes.
2.2 Mocht er onverhoopt iets stuk gaan tijdens het gebruik van de ruimte, vragen we je dit
ter plekke te melden bij ons. Wanneer er iets is stuk gegaan of wanneer bij het afbouwen
van de zaal bijvoorbeeld apparatuur en aanverwante artikelen blijken te missen, zullen
we de kosten voor vervanging bij je in rekening te brengen.

3. Annulering
3.1 Nadat een reservering is bevestigd, is het mogelijk deze kosteloos te annuleren tot twee
weken voor aanvang van de geplande bijeenkomst.
3.2 Bij latere annulering tot 48 uur voor aanvang van de geplande bijeenkomst brengen we
50% van de huurkosten rekening.
3.3 Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst brengen we het volledige
bedrag van de reservering in rekening, incl. gevraagde consumpties.
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4. Facturering
4.1 Facturering gebeurt na afloop van de bijeenkomst, op basis van de bij reservering
gemaakte afspraken en bedragen.
4.2 Wanneer er sprake is van vast (wekelijks of maandelijks) gebruik van een zaal, is het
mogelijk om de reservering voor een jaar vooruit vast te leggen, tegen een reductie van
10% op het huurtarief. Bij het vastleggen van een terugkerende reservering voor een
periode van een half jaar, bieden we 5% korting. In beide gevallen ontvangt u van ons 1
factuur, die steeds in maandelijkse termijnen kan worden voldaan.
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