Reserveringsvoorwaarden
Uniforme Voorwaarden Horeca
- Op deze reservering zijn de UVH van toepassing
De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde
horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven,
party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn
gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 'sGravenhage.
- Mocht er een conflict zijn tussen de condities van de huidige opdrachtbevestiging en de UVH, dan zijn
de condities van de huidige opdrachtbevestiging van toepassing.
Het bevestigen van uw reservering
Oolderhof ontvangt graag binnen 5 werkdagen na briefdatum een ondertekende kopie van alle pagina’s
retour. Oolderhof ontvangt deze graag per e-mail op info@oolderhof.nl
Uw dagindeling en definitief aantal personen
Uiterlijk 1 week voor aanvang van de bijeenkomst of aankomst van de groep ontvangt Oolderhof de
definitieve dagindeling en aantal personen. Indien ook een overnachting is gereserveerd ontvangt
Oolderhof tevens de namenlijst.
Indien het aantal deelnemers van een bijeenkomst wijzigt behoudt Oolderhof het recht om de
bijeenkomst te verplaatsen naar een andere ruimte dan oorspronkelijk overeengekomen.
De betalingsvoorwaarden
Oolderhof behoudt het recht om een aanbetaling te vragen conform de UVH. De aanbetaling dient
uiterlijk 2 weken voor aankomstdatum betaald te worden.
Het betaalde bedrag zal na eindcalculatie in mindering worden gebracht op de factuur.
Annuleringen
Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk geaccepteerd.
De eventuele annuleringskosten zijn afhankelijk van het moment van annuleren;
- Meer dan 2 maanden voor aankomst
geen kosten
- Tussen 2 en 1 maand voor aankomst
35 % van de reserveringswaarde
- Tussen 30 en 14 dagen voor aankomst
60 % van de reserveringswaarde
- Tussen 14 en 7 dagen voor aankomst
85 % van de reserveringswaarde
- Tussen 7 en 0 dagen voor aankomst
100 % van de reserveringswaarde
No show
Indien, zonder te annuleren, geen gebruik gemaakt wordt van de reservering (reservering van
kamers, zalen, maaltijden, dranken en andere diensten) zal de totale reserveringswaarde voor
alle dagen/nachten in rekening worden gebracht.
Algemene bepalingen
De genoemde prijzen zijn alleen geldig indien de gehele reservering doorgang zal vinden zoals
beschreven in deze overeenkomst. Bij wijzigingen van de reservering (wijziging van data, aantallen
of het programma) behoudt Oolderhof het recht om andere tarieven te hanteren.

