Algemene voorwaarden van vergaderlocatie Het Drentse Heideschaap te Ruinen.
Gevestigd Benderse 36 7963 AR Ruinen
1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 deze voorwaarden zijn bindend voor alle aanbiedingen, reserveringen,opdrachten en overeenkomsten
met betrekking tot het gebruik vanen huur van de vergaderruimte bij Schaapskooi te Ruinen
1.2 In gevallen waarin deze voorwaarden en/of het contract niet voorzien is de laatst geldende
Uniforme voor waarden Horeca (UVH) van toepassing zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te s’Gravenhage
2. Overeenkomsten en reserveringen
2.1 Telefonische, mondelinge en schriftelijke ( post en email) reserveringen zijn definitief en bindend, voor
zowel huurder als verhuurder.
2.2 Alle aanbiedingen en offertes van de Schaapskooi te Ruinen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn
van aanvaarding bevatten
2.3 Alle aanbiedingen en offertes zijn van kracht tot vermelde vervaldatum
2.4 De opdrachtgever bevestigd de opdracht door het retourneren van de ondertekende offerte binnen
de daarvoor gestelde termijn, ofwel genoemde vervaldatum. Daarmee is de reservering definitief.
3.

Prijzen
Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven exclusief BTW, in euro’s en onder voorbehoud van
prijswijzigingen.

4. Betaling
4.1 Na de definitieve reservering ontvangt de opdrachtgever de factuur voor betaling.
4.2 Deze factuur dient een week voor de datum van reservering van de vergaderruimte te worden
voldaan.
4.3 Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn is voldaan hebben wij het recht de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden zonder dat de opdrachtgever uit
dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is onder voorbehoud van de rechten voor ons.
4.4 Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke,
komen ten laste van de opdrachtgever.
5. Annulering
5.1 Annulering van een aan ons verstrekte opdracht kan uitsluitend schriftelijk geschieden
5.2 Indien een aan ons gegeven opdracht ,om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd
zijn de volgende bedragen verschuldigd.
* bij annulering van 30 dagen voor de uitvoerdatum 50% van het offerte bedrag.
* bij annulering 14 dagen voor de uitvoerdatum 75% van het offertebedrag
* bij annulering korter dan 14 dagen voor uitvoerdatum 90% van het offertebedrag
5.3 In alle gevallen van annulering is de opdrachtgever, naast hetgeen tot hiertoe in dit artikel
Is vermeld, aan ons verschuldigd al hetgeen wij met betrekking tot de betreffende opdracht,
ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie wij ter zake van die opdracht
Inkopen hebben gedaan dan wel overeenkomsten hebben gesloten die tot
Betalingsverplichting onzerzijds leiden.

Wijziging van overeenkomst
5.3 wijzigingen in de overeenkomst dienen door de opdrachtgever uiterlijk 7 dagen van te
voren schriftelijk te worden doorgegeven.
6. Aansprakelijkheid
6.1 de opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan als direct of indirect gevolg
van wanprestatie en of onrechtmatige daad begaan door opdrachtgever of diens gast of
degene die hem vergezellen.
6.2 alle schade zoals hierboven vernoemd dient onmiddellijk te worden gemeld aan de
beheerder. De aansprakelijkheid van de schade blijft bestaan indien de schade na de uitvoer
datum wordt geconstateerd.
7. Gebruikers regelement
7.1 De vergaderruimte van de schaapskooi dient met vereiste zorgvuldigheid te worden gebruikt
met inachtneming van de rust voor de omgeving.
7.2 De vergaderruimte kan worden benut in de zomerperiode tussen 8.00 uur in de morgen en
tot 19.00 uur in de avond en in de winterperioden van 8.00 in de morgen tot 17.00 in de
middag. De vergaderruimte dient een uur de sluiting opgeruimd, schoon en afgesloten te
zijn.
7.3 De vergaderruimte dient schoon en netjes te worden achtergelaten na gebruik.
7.4 Het is niet toegestaan te schroeven of plakken op wanden.
7.5 Er mag geen vuur worden ontstoken op het terrein of in de panden. Hieronder wordt
verstaan o.a. vuurkorven, vuurballonnen en toortsen.
7.6 Eigen catering is niet toegestaan.
7.7 De vergaderzaal bevind zich in een rookvrije zone welke is aangegeven op het terrein.

8 Klachten
8.1 Eventuele klachten worden door ons in behandeling genomen indien de opdrachtgever
onmiddellijk bij constatering deze gebreken aan ons heeft doorgegeven en daarna binnen 8
dagen ons daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de
aard en de grond van de klachten alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is
geconstateerd.

