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1.  Algemene voorwaarden 
 
1.1  Reserveringen 
Het is mogelijk om de Broodjesbar en/of de keuken van de Broodjesbar in te huren voor feesten en/of vergaderingen.  

Hiertoe dient u een verzoek in te dienen via het e-mailadres info@broodjesbar-almere.nl. In de e-mail vermeldt u de 
volgende gegevens: 
  

• De datum en de tijdsperiode (van hoe laat tot hoe laat), 
• Reden voor het huren van de Broodjesbar (ten behoeve van toetsing van geschiktheid ruimte), 
• Vermelding van de diensten waar u gebruik van wenst te maken (zie kopje “Diensten”),  

• Contactgegevens (naam, adresgegevens en telefoonnummer).  

 
Binnen 24 uur zal een medewerker van de Broodjesbar reageren op uw verzoek en indien mogelijk direct bevestigen 
met een optiemail. In dit bericht staat ook meteen een datum en tijd voor een persoonlijke afspraak.  
 
Het is de klant niet toegestaan de zaal voor een andere dan de aangegeven en overeengekomen activiteit te 
gebruiken.  

 
1.2  Betaling Borg 
Particulieren 
De betaling van de borg dient contant of per pin te geschieden. Voor het verlopen van de optie datum. De borg 
bedraagt € 150 euro, u kunt de borg ook storten onder vermelding van naam en datum reservering. 

Ons rekening nummer is:   NL 88 RABO0331148129 T.n.v. Lunchroom  De Broodjesbar 
Indien de borg niet is voldaan voor het vervallen van de optie datum vervalt de reservering optie en kunnen er geen 
rechten ontleent worden aan de afgesproken datum. 
 

Bedrijven 
Voor bedrijven is het mogelijk om per factuur te betalen.  
In de e-mail dienen dan de volgende gegevens te worden vermeld: 
 

• Naam bedrijf, 
• KVK nummer, 
• Adres- en/of e-mailgegevens aan welke afdeling de factuur verzonden dient te worden.  

 
1.3  Annuleringen 
Annuleringen dienen uiterlijk 2 weken van te voren te worden gemeld. De aanbetaling van de borg wordt niet 
geretourneerd, de andere afgesproken kosten vervallen.  
Indien de annulering 7 dagen voor de afgesproken datum plaats vindt zal er 50% van het overeengekomen bedrag 
betaald moeten worden aan De Broodjesbar.  

 
1.4  Aansprakelijkheid 

De Broodjesbar is niet aansprakelijk voor vernielingen of vermissingen van persoonlijke eigendommen of 
eigendommen van klanten, zowel particulier als bedrijf.  
 
De klant is aansprakelijk voor alle schade aan de ruimte(n) en het daarin aanwezige inventaris. Schade zal verhaald 
worden op de klant.  
 

Vluchtdeuren en EHBO-voorzieningen dienen door de Huurder altijd vrij te worden gehouden van obstakels. De 
huurder zal financieel aansprakelijk worden gesteld voor het onrechtmatig gebruik van de zaal, inventaris en de 
eerste hulpvoorzieningen.  
 
De scheiding in de grote zaal vanaf de lift naar de elektrische schuifdeuren  worden afgezet met schermen, deze 

ruimte is niet te gebruiken voor uw feestje deze dient toegankelijk te zijn voor bezoek 3e , 4e , 5e etage. 
 
1.5 Indeling ruimte 
De indeling van de broodjesbar en de centrale hal gebeurd in overleg met de medewerker van de broodjesbar. 

 
 

  ( Huur zaal wordt berekend vanaf openen zaal ,tot dat iedereen de zaal heeft verlaten sluiten zaal ) 

 
Het is niet toegestaan om eigen apparatuur mee te nemen, in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk 
van deze regel af te wijken ( indien dit is goedgekeurd door de broodjesbar ). 
 

mailto:info@broodjesbar-almere.nl
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▪ Inhuren Broodjesbar  en service 

Bovenstaande gebruiksvormen kunnen gecombineerd worden met het inhuren van de medewerkers van de 
Broodjesbar. De kosten van de service zijn afhankelijk van de mate van inhuur (zie hieronder overzicht). 

 

 
                 Serv 1 

• Inschenken van dranken en voorzien van hapjes van achter de bar.  Hieronder valt ook het klaarmaken 
van koffie en thee. 
Kosten: suppl. € 15 per uur 

 

                       Serv 2 

• Uitserveren van dranken en eten in de ruimte. 
Kosten: suppl. € 24,50 per uur 

 
- De service betaalt u op uurbasis, u betaalt per afgesproken medewerker.  
- Er mogen niet meer dan 3 personen assisteren in de keuken. 

 

      
 Decoratie / Versieren 

Het aanbrengen van versieringen en plaatsen van decoratie is toegestaan, mist goed gekeurd door de aanwezige 
medewerker. 

 
Het gebruik van open vuur, spuitbussen en vuurwerk (inclusief sterretjes/fonteinkaarsen) is ten 
strengste verboden.  

 
 

 Muziek 
De klant mag kosteloos gebruik maken de aanwezige geluidsapparatuur, dit betreft een bescheiden 
geluidsinstallatie. Indien u hier gebruik van wenst te maken, dient dit bij de reservering gemeld te worden.  
Het staat de klant vrij om zelf zorg te dragen voor muziek en/of apparatuur er geld een max aantal decibellen ( 

75 DB ) , vanaf 23:00 uur zal het geluidsniveau aangepast moeten worden naar 50 DB, een band is dus niet 
toegestaan omdat deze standaard meer DB produceren ,de locatie van de geluidsbronnen worden in de ruimte 
van de broodjesbar opgesteld ( niet in de grote zaal ). in overleg met de medewerker van de broodjesbar. 
Indien de DJ de geluidsnorm na waarschuwen blijft overschrijden zal de medewerker van De Broodjesbar de DJ 
Someren zijn activiteiten te stoppen en het pand te verlaten. 
 
BELANGRIJK 

Personen die onder invloed zijn van verdovende middelen hard/soft drugs of overtollig drankgebruik worden door 
de medewerker de toegang ontzegd , indien dit geweigerd wordt zal het openbaar gezag ingeschakeld worden. 
 
2.4 Gebruik openbare ruimtes 

 
- Het is niet toegestaan kinderen in de grote centrale hal en/of op de trappen en liften te laten  spelen. Zij 

dienen gedurende de hele tijd onder toezicht te staan van volwassenen.  

- Het is verboden te roken in onze horeca gelegenheid. 
- Het is ook ten strengste verboden confetti te gebruiken of een Pinata. 
- Er is binnen de broodjesbar geen Vriesruimte beschikbaar. 

 
Indien er door externe redenen/partijen het feest geannuleerd dient te worden ( overheid , gemeente , enz enz ) 
Is de broodjesbar niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor vervangende feestruimte en daaruit voortvloeiende 

financiële gevolgen/schade. 
Wel wordt de volledige borg geretourneerd. 
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    Verhuur overeenkomst  
Naam             

Telefoon nummer        
Datum Verhuur         

Start om          

Eindigt om    Aantal Pers.     

Email             

       
Keuze pakketen    ja/nee/aantal   Kosten Eenheid 

         

Zaalverhuur  vanaf    €  € 650,00 Arrangemen 

    €    

 

    €    

    €  

  

Opwarmfunctie     €       € 50,00 1 malig 
Koffie/thee    €  € 1,50 Per Persoon 

Koffiezet apparaat bravilor    €  € 15,00 eenmalig 

Zelf koffie/thee/suiker/melk    €    
meenemen         Totale Kosten                     €     

Borg Betaald           €   -150        Pin/Contant     

Nog te betalen      €       

       
Externe Afspraken       
Is er muziek ingehuurd ?             

Stoelen en tafels gehuurd ?         

Speel toestellen gehuurd ? 

Kapstok gehuurd ?         

Overige afspraken              

 Afwijkende apparatuur         

         

         

         

          

              

       
Huisregels       
       

• Kinderen mogen niet met de lift spelen en in de 

trappenhuizen 

• Bij annulering wordt de borg van  € 150 niet  

geretourneerd 

• Maximaal 3 personen in de keuken                         
      
      
       

                    Huurder                  Handtekening    

                

Broodjesbar     

 

Bij ondertekening 

van dit document 

verklaard u akkoord 

te zijn met deze 

Voorwaarde.         

           

           

              


