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Algemene prijslijst
Zaalhuur en zaalinformatie
áá Brabander inclusief 9 kamers met ontbijt inbegrepen (bij avondfeesten)
Ma, Di, Wo, Do, Vr, Zo €1.200,Za €1500,áá Lambertus inclusief 1 suite met ontbijt inbegrepen (bij avondfeesten)
Ma, Di, Wo, Do, Vr, Zo €300,Za €500,áá Rotaryzaal, Heerenhuys, Oranjerie gratis indien menu voor minimum 15 personen
Bij de zaalhuur zijn de stoelen en tafels inbegrepen met tafellaken en lampje/kaarsje. Bij de menu’s
worden de tafels volledig gedekt met alle nodige bestekken en wijnglazen. Bij buffetten is het enkel een
serviet en glas (mogelijk tegen een meerprijs van €6,- p.p.).
Wij hebben ronde tafels van maximaal 12 personen per tafel. Er kan eventueel een eretafel geplaatst
worden voor maximaal 20 personen. Een plattegrond voor de tafelindeling kan worden opgevraagd.
Het correcte aantal personen, de tafelplanning en de allergieën moeten medegedeeld worden ten laatste
14 dagen voor het evenement. Indien wij geen wijziging in het aantal door hebben gekregen op dat
moment, gaan wij uit van de eerdere afspraken. Voor meer informatie over de algemene voorwaarden en
voorschotten zie algemene voorwaarden.
Opties kunnen vrijblijvend worden genomen gedurende een periode van 14 dagen. Hierna zal hij
automatisch vervallen.

Welke zaal is geschikt voor ons evenement
‘t Heerenhuys max. 25 personen zittend | 35 personen staand
Rotaryzaal max 36 personen zittend | 44 personen staand
Lambertuszaal max 80 personen zittend | 110 personen staand (zonder dansvloer)
Oranjerie voor receptie en drinks tot max 60 personen staand
Brabander max 250 personen zittend | 400 personen staand
Bistro max 40 personen zittend | 50 personen staand

Personeel
De prijs van het personeel is inbegrepen bij de prijs van het menu of buffet. Voor het menu rekenen we
een duur van 6 uren voor het personeel. Voor een buffet is dit gedurende de uren van het forfait. Dit
wordt altijd vooraf vastgelegd in de offerte.
Na de tijdsblokken wordt er per garçon € 35,00 per begonnen uur aangerekend na middernacht € 40,00
per begonnen uur. Een extra garçon kost € 35,00 per begonnen uur. Na middernacht sluiten de garçons
altijd met minimaal 2 af.

Extra’s
áá Ceremoniestoel € 2,50 per stoel klaarzetten en locatie incl.
áá DJ-installatie met lampen € 250,00 | Inclusief DJ Dirk Jacobs is dit totaal €550,Walshoutemstraat 74 - 3401 Walshoutem - België - info@aulnenhof.be - tel: +32 11 83 22 87 - www.aulnenhof.be
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Dranken
Aperitieven
áá Cava € 27,50 per fles
áá Champagne € 44,00 per fles
áá Fruitsap € 9,00 per liter
áá Kiddybull € 12,50 per fles
Wijnen
áá Huiswijnen wit, rood en rosé € 22,50 per fles
Bieren
áá Bieren vanaf € 2,30 per consumptie
Frisdranken
áá Waters en Frisdranken €7,50 per liter
Andere dranken
áá Digestieven vanaf € 5,00 per consumptie
áá Stopgeld voor eigen dranken € 12,50 per fles

Dranken arrangement
Huiswijnen wit en rood, Fruitsap, Frisdranken, Waters, Jupiler, Hoegaarden, Kriek, Jupiler NA
4 uren €24,5 uren €28,6 uren €32,7 uren €35,9 uren €40,10 uren €42,
áá

Walshoutemstraat 74 - 3401 Walshoutem - België - info@aulnenhof.be - tel: +32 11 83 22 87 - www.aulnenhof.be

3

Aperitief en Receptie
Aperitief (gedurende 1 uur met 2 koude en 2 warme hapjes)
áá Cava
áá Fruitsap
áá Bieren en frisdranken (worden later op plateaus rondgedragen)

Prijs €19,- p.p.
Receptie (gedurende 2 uren met 4 koude, 4 warme en 1 dessert hapje)
áá Cava
áá Fruitsap
áá Bieren en frisdranken (worden later op plateaus rondgedragen)

Prijs €34,- p.p.

Meer hapjes? €2,- p.s.
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Keuzemenu’s
Menu aan tafel geserveerd vanaf 15 personen. Brood op tafel is inbegrepen. Personeel inbegrepen
gedurende 6 uren

3 gangen soep/hoofd/dessert			

€38 ,-

3 gangen tussen/hoofd/dessert			

€43,-

3 gangen voor/hoofd/dessert			

€40,-

4 gangen voor/soep/hoofd/dessert			

€44,-

4 gangen voor/tussen/hoofd/dessert		

€49,-

5 gangen voor/soep/tussen/hoofd/dessert		

€55,-

Lente menu’s (21 maart tot 21 juni)
Voorgerechten
áá Asperges à la Flamande met gekookte ham 		+€2,áá Carpaccio van kabeljauw met rucola en een dressing van waterkers
áá Zacht gemarineerde zalm / gegrilde groene asperge / rucola 		+€1,Tussengerecht
áá Zeebaarsfilet met puree van aardappelen en zongedroogde tomaten
Soepen
áá Aspergesoep wit
Hoofdgerechten
áá Lamstournedos met zuiders torentje 		+€2,áá Heekfilet met pak-soy en lente-ui
áá Parelhoenfilet met groene asperge en tuinbonen
Dessert
áá Gebakken ananas/ chocolade-ijs / crème Anglaise
áá Panna cotta met mango
áá IJsstukje of lammetje
Koffie/thee met koekjes en pralines inbegrepen
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Zomer menu’s (21 juni tot 21 september)
Voorgerechten
áá Carpaccio van rund met Parmazaanse kaas en rucola
áá Salade met watermeloen en halloumi
áá Antipasti met bruchette pesto
Tussengerecht
áá Snoekbaars met venkel en limoen
Soepen
áá Courgettesoep
áá Minestronesoep

Wild

Hoofdgerechten
áá Kalfslende met pizzaiolasaus en gebakken aardappelen
áá Schelvis met zeekraal en mini trostomaatjes
áá Varkenshaasje met bordelaise en zongedroogde groente

Voorgerechten, tussengerechten
en hoofdgerechten voor wild
(15/10 t/m 31/12)

Dessert
áá Tiramisu
áá Meloen soepje met rood vruchtenijs
áá IJsstukje of lammetje

Voorgerechten
áá Carpaccio van hert
met rucola, pecorino, witte
truffelolie €1,áá Terinne van eendenlever
met rodebietenmousse en
jasmijnsaus +1,-

Koffie/thee met koekjes en pralines inbegrepen

Herfstmenu’s (21 september tot 20 december)
Voorgerechten
áá Paté van gevogelte met ajuinconfituur
áá Toast met gedroogde ham / mozzarella en aioli
áá Carpaccio van st-jacobsvrucht met zeekraal en
een vinaigrette van witte wijn

Hoofdgerechten

+€2,-

Soepen
áá Pompoensoep
áá Witloofsoep

áá Trio van wild
(hert, haas en zwijn) +€2
áá Hertenfilet met
wintergroenten en stoemp
+€1,-

Tussengerecht
áá Patrijs met boschampignon en butternut

+€2,-

Hoofdgerechten
áá Zwijnfilet met rodewijn saus en winterse groentes
áá Zeewolf filet met pied de mouton en pastinaak
áá Chateau briand met een gevulde tomaat en rodewijn saus

+€2,-

Dessert
áá Warme appeltaart met vanille-ijs
áá Rijstpap met bosvruchten
áá IJsstukje
Koffie/thee met koekjes en pralines inbegrepen
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Wintermenu’s (20 december tot 21 maart)
Voorgerechten
áá Boerenpaté met brie en mesculin
áá Orecchiette / witloof / fazant
áá Risotto met licht gegaarde buikspek en soya-gembersaus
Soepen
áá Waterkerssoep
áá Pompoensoep
Tussengerecht
áá Visserspannetje
Hoofdgerechten
áá Speenvarken met zuurkoolpuree en mosterdsaus
áá Eendenborstfilet met een taartje van appel en witloof / eendenjus
áá Kabeljauw / Dijonnaise / Broccoli
+€1,Dessert
áá Fantasie van chocolade
áá Meringues met bosvruchten-ijs
áá IJsstukje
Koffie/thee met koekjes en pralines inbegrepen
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Buffetten
Vanaf 50 personen. Gerechten worden telkens aangepast aan de seizoenen
Prijs €40,- p.p.
áá 6 soorten voorgerechten
áá 1 soort soep
áá 2 soorten vlees (gevogelte en rund of varken) + sauzen
áá 1 soort vis
áá 3 soorten bijgerechten
áá Rauwkostenbuffet
áá Dessertenbuffet met 7 soorten dessertjes (koffie/thee inclusief)

Voorbeeld buffet
Salade Caprese
Griekse salade met feta
Tataki van zalm
Calamares en kabeljauwbites met tartaarsaus
Pollo tonato
Salade van Breydelham / rode ui en mosterdsla
Wortel-gembersoep
***
Josperbuffet (verschillende soorten vlees, 1 soort vis en warme sauzen)
Rauwkostbuffet
Krieltjes
Kroketjes
BBQ-Groente
***
Javanais
Miserable
Verse fruitsalade
Pronkstuk in ijs ‘vanille’
Tiramisu
Chocomousse
Pannenkoekjes met witte en bruine suiker
Koffie/theebuffet met koekjes

Nachtbuffet
Bij te tellen
áá Ajuinsoep met gemalen kaas
áá Frietjes in een zakje
áá Hamburger met gebakken ajuin en sausjes
áá Hot-dog

+
+
+
+

€1,- p.p.
€2,- p.p.
€3,50 p.p.
€2,-
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All-in arrangement 1
Forfait van 11 uren
áá Prijs per persoon voor gasten die enkel op de receptie aanwezig zijn €34,áá Prijs per persoon voor gasten die enkel op het avondfeest aanwezig zijn €45,áá Prijs per persoon voor gasten die de gehele dag aanwezig zijn €115,17u00 Receptie (gedurende 2 uren met 4 koude, 4 warme en 1 dessert hapje)
áá Cava
áá Fruitsap
áá Bieren en frisdranken (worden later op plateaus rondgedragen)
Menu
Voorgerecht | Soep | Hoofdgerecht | Dessertenbuffet koffie en thee incl.
Zie keuzemenu’s
Dranken inclusief gedurende de uren van het forfait
áá Huiswijnen wit en rood
áá Frisdranken en waters
áá Jupiler, Hoegaarden, Kriek, Jupiler 0%
00u00 Ajuinsoep met gemalen kaas en stokbrood
De avondgasten komen vanaf 21u00 binnen en worden onthaald met een glaasje schuimwijn of fruitsap
gevolgd door het dessertenbuffet samen met de daggasten.
Einde 04u00
Het personeel is inbegrepen gedurende de uren van het forfait. Na het forfait worden de dranken en het
personeel apart aangerekend (zie algemene prijslijst, ook voor de zaalhuur).
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All-in arrangement 2
Forfait van 11 uren
áá Prijs per persoon voor gasten die enkel op de receptie aanwezig zijn €34,áá Prijs per persoon voor gasten die enkel op het avondfeest aanwezig zijn €45,áá Prijs per persoon voor gasten die de gehele dag aanwezig zijn €105,17u00 Receptie (gedurende 2 uren met 4 koude, 4 warme en 1 dessert hapje)
áá Cava
áá Fruitsap
áá Bieren en frisdranken (worden later op plateaus rondgedragen)
Buffet
áá 6 soorten voorgerechten
áá 1 soort soep
áá 2 soorten vlees (gevogelte en rund of varken) + sauzen
áá 1 soort vis
áá 3 soorten bijgerechten
áá Rauwkostenbuffet
áá Dessertenbuffet met 7 soorten dessertjes (koffie/thee inclusief)
Dranken inclusief gedurende de uren van het forfait
áá Huiswijnen wit en rood
áá Frisdranken en waters
áá Jupiler, Hoegaarden, Kriek, Jupiler 0%
00u00 Ajuinsoep met gemalen kaas en stokbrood
De avondgasten komen vanaf 21u00 binnen en worden onthaald met een glaasje cava of fruitsap gevolgd
door het dessertenbuffet samen met de daggasten.
Einde 04u00
Het personeel is inbegrepen gedurende de uren van het forfait. Na het forfait worden de dranken en het
personeel apart aangerekend (zie algemene prijslijst, ook voor de zaalhuur).
áá
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Babyborrel
Voor babyborrels worden voor 60% van de gasten ronde tafels met stoelen voorzien en aangevuld met
staantafels en barkrukken.

Formule 1 (gedurende 3 uren)
Aperitief gedurende 1 uur
áá Cava
áá Fruitsap
áá Chips en nootjes op de staantafels
Dessertenbuffet
áá Pannenkoekjes
áá Verschillende taarten
áá IJs op een hoorntje of in een bakje met discoballetjes, Breseliennenootjes, ijskoekjes
áá Chocomousse
áá Tiramisu
áá Koffie en theebuffet
Open bar gedurende 2 uren (dranken af te halen aan de bar)
áá Witte en rode huiswijn
áá Frisdranken en waters
áá Jupiler, Hoegaarden, kriek en 0,0%
Prijs € 25,00 p.p. / Prijs kind <12jaar € 10,00 p. k. <4 jaar gratis
Personeel en locatie inbegrepen (1 garçon inbegrepen per 50 personen)

Formule 2 (gedurende 3 uren)
Aperitief gedurende 1 uur
áá Cava
áá Fruitsap
áá Chips en nootjes op de staantafels
Buffet
áá Verse hamburgers op hamburgerbroodjes
áá Sla / tomaat / Cheddar / gebakken ajuin
áá Diverse sausjes
Dessert
áá Assortiment van ijs op een hoorntje of een potje
áá Warme chocolade, Discoballetjes, Breseliennenootjes, ijskoekjes
áá Pannenkoekjes met witte en bruine suiker
áá Koffie en theebuffet
Open bar gedurende 2 uren (dranken af te halen aan de bar)
áá Witte en rode huiswijn
áá Frisdranken en waters
áá Jupiler, hoegaarden, kriek en 0,0%
Prijs € 30,00 p.p. / Prijs kind <12jaar € 10,00 p. k. <4 jaar gratis
Personeel en locatie inbegrepen (1 garçon inbegrepen per 50 personen)
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Communiebrunch
Iedere zondag tijdens de communieperiode en Hemelvaartsdag. De communiebrunch wordt gezamenlijk
in 1 zaal georganiseerd. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de zaalkeuze gemaakt. Indien een
groep uit minimaal 50 personen bestaat, kunnen wij de communiebrunch ook exclusief organiseren.

Ontvangst (binnenkomst tussen 12u00 en 13u30)
áá Schuimwijn en fruitsap
áá 4 luxe hapjes (ook kindvriendelijke hapjes)
áá Bier of frisdranken op vraag
Het voorgerechtenbuffet start vanaf 13u30
Uitgebreid voorgerechtenbuffet met
áá 6 verschillende voorgerechten
áá 1 soort soep
áá Saladebuffet met diverse sausjes
áá Assortiment van brood
Super Grill buffet
áá 3 soorten vleesgerecht rechtstreeks van de grill (runds, lams, varken)
áá 1 soort visgerecht
áá Uitgebreide keuze van verse groentjes bereidingen
áá Aardappeltjes uit de oven
áá Kinderbuffet
Dessertenbuffet
áá Voor iedere feesteling maken we een ijslammetje of ijsstuk, dit wordt gepresenteerd aan tafel en
door de communicant aangesneden (dit dient op voorhand gereserveerd te worden).
áá Aan het buffet vinden de gasten een dessertenbuffet met verse lekkernijen en zoetigheden.
áá Koffie / theebuffet met koekjes
Dranken
áá Huiswijnen wit, rood en rosé
áá Frisdranken en waters
áá Jupiler, Hoegaarden, kriek en 0,0%
Animatie
áá Springkasteel
áá Grime of Ballonplooier
áá Suikerspin
áá Gezellige achtergrondmuziek
All-in €69,- p.p. (forfait van 6 uren, vanaf het uur van binnenkomst) Na het forfait €35,- per garcon per
uur / dranken worden dan apart genoteerd volgens verbruik.
Kinderen t/m 15 jaar €2,50 per levensjaar
Communicant viert gratis mee. Deze prijs inclusief personeel, zaal, maaltijden, dranken en animatie.
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Zondagbrunch
Wij organiseren elke maand een gezellige thema brunch. Tussen 11u30 en 16u00 kunt u genieten van
onze smakelijke buffetten die zijn aangepast aan het gekozen thema. Wij verwelkomen u met een lekker
aperitief en een hapje. Vervolgens wordt u uitgenodigd om aan ons voorgerechtenbuffet te beginnen
waarbij u ruime keuze heef t aan vis, vlees, schaaldieren en kleine gerechten. Later wordt dit buffet
uitgebreid met warme voorgerechten. Na het voorgerecht zullen we beginnen met het hoofdgerecht.
Dit bestaat uit diverse vleesbereidingen en aangepaste garnituren. Als afsluiting serveren wij het
dessertenbuffet vergezeld van koffie. Uiteraard houden we rekening met speciale allergieën en diëten.

Aanvang 11u30
Dranken en eten inbegrepen tot 16u00
All-in prijs € 59, - p.p. / 4 tot 16 jaar €30, - p.k / tot 4 jaar gratis
Kerstbrunch €69, - p.p. / 4 tot 16 jaar 35, - p.k
Inbegrepen dranken aperitief, huiswijnen, Jupiler,
Hoegaarden, kriek, Jupiler 0%, frisdranken, waters, koffie
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Party All-in
Forfait van 6 uren
Prijs per persoon €49,- p.p.
20u00 Receptie
Gedurende 1 uur
áá Cava
áá Fruitsap
áá Nootjes en chips op tafel
21u00 Tapasbuffet
áá 10 verschillende tapasgerechten
Dranken inclusief gedurende de uren van het forfait
áá Huiswijnen wit en rood
áá Frisdranken en waters
áá Jupiler, Hoegaarden, Kriek, Jupiler 0%
00u00 Ajuinsoep met gemalen kaas en stokbrood
Einde 02u00
Het personeel is inbegrepen gedurende de uren van het forfait. Na het forfait worden de dranken en het
personeel apart aangerekend (zie algemene prijslijst, ook voor de zaalhuur).
Tijdens dit feest voorzien wij staantafels met barkrukken.
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Personeelsfeest All-in
Forfait van 7 uren
19u00 Aperitief
áá Cava
áá Fruitsap
áá Nootjes en chips op tafel
Tapasbuffet
áá 6 verschillende tapasgerechten
Grillbuffet
áá 2 soorten vlees, 1 soort vis
áá 4 bijgerechten
Dessertenbuffet
áá 7 soorten
áá Koffie en thee inclusief
Dranken inbegrepen gedurende 7 uren
áá Huiswijnen wit en rood
áá Frisdranken
áá Waters
áá Jupiler, Hoegaarden, Kriek, Jupiler NA
Einde 02u00
Het personeel is inbegrepen gedurende de uren van het forfait. Na het forfait worden dranken en het
personeel apart aangerekend (zie algemene prijslijst, ook voor de zaalhuur).
Tijdens dit feest voorzien wij staantafels met barkrukken.
€69,- p.p. excl. BTW All-in
áá
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Feest met foodtruck
Zaalhuur
De zaalhuur is inclusief meubilair, schoonmaakkosten en klaarzetten van de zaal
Lambertuszaal +- 100 personen (inclusief 1 hotelkamer met ontbijt voor 2 personen)
áá Zo, Ma t/m Vr - €1.800,áá Za - €2.500,Brabander +100 personen (inclusief 9 tweepersoonskamer met ontbijt)
áá Zo, Ma t/m Vr - €3000,áá Za - €4000,-

Dranken
Verplicht af te nemen via het Aulnenhof.
Zie arrangementprijzen in onze brochure www.aulnenhof.be

Personeel
Verplicht af te nemen via het Aulnenhof.
Per 50 personen 1 garçon. Kosten €35,- per garçon per uur en na het voor afgesproken forfait €40,- per
garçon per uur. Er dient altijd afgesloten te worden met minimaal 2 garçons.

Foodtrucks
Gasten mogen hun eigen foodtrucks meebrengen met een maximum van 6 dit is inclusief elektriciteit

Muziek
Het is verplicht onze DJ-installatie te gebruiken die gehuurd wordt aan €250,-. Onze huis dj http://www.
dirk-jacobs.be/ is ter huren in combinatie met de installatie aan €550,Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW
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Algemene voorwaarden
1. Aulnenhof bvba is de beheerder van Hostellerie Aulnenhof en
beschouwt een bevestiging van een offerte of boeking als een
bevestiging dat de klant kennis heeft genomen van onze algemene
voorwaarden. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel
uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden
afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene
verkoopsvoorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande
van de klant voor zover zij in strijd zijn met de eerste.

rekening dient het onbetwiste gedeelte eveneens contant betaald
te worden.

2. De prijsoffertes vanwege Aulnenhof BVBA zijn vrijblijvend en
geschieden zonder enige verbintenis.

De contractant is verantwoordelijk voor de betaling van alle
diensten aan de klant geleverd, eveneens de diensten dewelke
bepaald werden bij het afsluiten van het contract, tenzij anders
schriftelijk werd bepaald, waardoor deze kosten ten laste van de
klant worden gelegd.

3. De contractpartijen Een persoon die van de diensten van
Aulnenhof BVBA geniet, is niet noodzakelijk een contractpartij: het
contract kan in zijn naam door een derde worden afgesloten.
Bij toepassing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden
bedoelt men met de term "contractant" de fysieke of rechtspersoon,
die een contract tot reservering afsluit en / of die gehouden is tot
een betaling (als tegenprestatie). Onder de term "klant" verstaat
men de fysieke perso (o)nen die de bedoeling heeft (hebben) een
dienst van Aulnenhof BVBA te volbrengen.
4. De dienstverrichtingen geschieden op de vestigingsplaats van
Aulnenhof BVBA, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
5. Klachten betreffende de geleverde dienstverrichtingen kunnen
niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij Aulnenhof
BVBA toekomen binnen de zeven dagen nadat de dienst is voltooid.
6. Het contract In overeenstemming met het contract, is
Aulnenhof BVBA t. a. v. de klant gehouden tot het verstrekken
van de overeengekomen diensten. De contractant is gehouden tot
betaling van de overeengekomen prijs.
7. Vorm van het contract Voor het contract is geen enkele vorm
voorgeschreven. Het contract is gesloten vanaf de uitdrukkelijke
aanvaarding van de offerte door de klant.
In geval van een schriftelijk contract dient Aulnenhof BVBA de
datum te vermelden waarop de dienst (en) moet (en) worden
verstrekt, samen met de overeengekomen prijs, de omschrijving
van de gevraagde diensten en de eventuele voorschotregeling.
8. Uitvoering van het contract Aulnenhof BVBA en de
contractant zijn gehouden tot het respecteren van de bepalingen
die in het contract zijn opgenomen.
9. & 10 Niet-uitvoering van het contract / Ontbinding van
het contract Aulnenhof bvba behoudt zich het recht voor, om
de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van
faillissement, kennelijk onvermogen en bij om het even welke
wijziging aan de juridische toestand van de klant, mits kennisgeving.
Elke annulering dient aangetekend verstuurd te worden.
11. Betaling Aulnenhof BVBA heeft de mogelijkheid een volledige
of gedeeltelijke voorafbetaling te vragen. Zie artikel 22.
Indien Aulnenhof BVBA vanwege de contractant op voorhand
een som geld ontvangt dan zal deze beschouwd worden als de
storting van een voorschot op de contractuele prijs tenzij anders
contractueel werd vastgelegd. De rekeningen zijn bij voorlegging
contant betaalbaar. In geval van gedeeltelijke betwisting van de

Tenzij anders bepaald heeft Aulnenhof BVBA geenszins de
verplichting tot aanvaarding van cheques, dividenden, kredietkaarten
of andere uitgestelde betalingsbewijzen en de betaling moet
geschieden in de munteenheid van het land waar Aulnenhof BVBA
is gevestigd.

12. Verbreking van het contract Elke zware of herhaalde inbreuk
op de contractuele verplichtingen geeft de schadelijdende partij
het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder
vooropzeg.
13. Verantwoordelijkheid van Aulnenhof BVBA Aulnenhof
BVBA is niet verantwoordelijk wanneer de schade voorkomt uit
een gebeurtenis die hem, ondanks de nodige voorzorgen, gezien
de omstandigheden en de gevolgen, in de onmogelijkheid brachten
deze te vermijden (overmacht). Evenzeer is hij niet verantwoordelijk
voor de schade die voortkomt uit de fout, zelfs gedeeltelijk, van de
klant.
14. De verantwoordelijkheid van de klant / contractant De
klant en de contractant zijn solidair verantwoordelijk ten aanzien
van Aulnenhof BVBA voor elke schade veroorzaakt aan personen,
het gebouw, het meubilair of de uitrusting van Aulnenhof BVBA en
de plaatsen dewelke toegankelijk zijn voor het publiek.
15. De gedragingen van de klant De klant dient zich te gedragen
naar de gebruiken en het reglement van Aulnenhof BVBA waar hij
verblijft en dit reglement ligt ter inzage voor de klant. Iedere zware
of herhaalde inbreuk op dit reglement geeft Aulnenhof BVBA
het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder
voorafgaandelijke opzegging.
16. Huisdieren Indien een klant wenst een huisdier naar Aulnenhof
BVBA mee te brengen dan is hij voor het binnenbrengen van het
dier ertoe gehouden zich te vergewissen dat het reglement van
Aulnenhof BVBA dit toelaat.
17. Laattijdige aankomst Een laattijdige aankomst, d. w. z. na het
overeengekomen uur, die niet door de klant werd gesignaleerd
veroorzaakt automatisch de verbreking van het contract, met het
recht op schadevergoeding voor Aulnenhof BVBA.
18. Telefonische reservatie Een telefonische reservatie dewelke
door Aulnenhof BVBA is aanvaard is slechts geldig tot het uur van
reservering. In geval van vertraging van meer dan 15 minuten is de
klant ertoe gehouden Aulnenhof BVBA hiervan te verwittigen en
zijn precies aankomstuur op te geven.
19. De geldsommen die niet betaald zijn op hun vervaldag worden
van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met
nalatigheidsintresten. Het bedrag van deze intresten bedraagt
de intresten dewelke door de "Belgische Vereniging van Banken"
worden toegepast op kaskredieten verhoogd met 2%.
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20. Elke rekening die het voorwerp uitmaakt van een
prijsvermindering, een teruggave of een commissie, toegestaan door
Aulnenhof BVBA vervalt ingeval van niet-betaling van de rekening op
de vervaldag.
21. Opzegging van reserveringen Bij ernstige en bewezen
redenen (ziekte, ongeval, overlijden) wordt maximaal 10. 000
Euro aangerekend waarbij het Aulnenhof BVBA vrij staat dit aan te
rekenen.
In gevallen waarvoor Aulnenhof BVBA verantwoordelijk noch
aansprakelijk is betaalt de klant de helft van de gereserveerde
diensten naar Ratio de prijs p.p. van de gevraagde prestatie. Wat
de maaltijden betreft zal de helft worden aangerekend van de nietgebruikte maaltijden.
22. Voorschotten Bij aanvraag van een reservatie kan de klant een
vrijblijvende optie verkrijgen gedurende 14 dagen. Wij behouden
ons recht een lopende optie eenzijdig te beëindigen mits de klant
vooraf te contacteren. Bij bevestigen van de optie door de klant
zal er een overeenkomst worden ondertekend en kan er een
voorafbetaling gevraagd worden. Ook een schriftelijke bevestiging
zonder handtekening volstaat. Dit bedrag zal in vermindering
gebracht worden van de uiteindelijke factuur.
Voorschotten Huwelijksfeesten Bij de reservatie van de zaal
wordt een aanbetaling gevraagd van €650,00. Vier maanden voor
het feest wordt 30% van het geschatte bedrag gevraagd. Op de
maandag voor het feest wordt een 3de voorschot gevraagd van
40%. Het eindsalddient binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum
vereffend te worden
Voorschotten overige feesten Bij een reservatie van de zaal
wordt een aanbetaling gevraagd van €250,00. Het eindsaldo dient
binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum vereffend te worden

23. Ingeval kortingen ten voordele van groepen worden toegestaan,
dan verstaat men onder een groep minimum 20 betalende
personen die zich effectief in Aulnenhof BVBA aanmelden. Het
correct aantal personen moeten meegedeeld worden ten laatste 14
dagen vóór het evenement. De tafelplanning wordt medegedeeld
ten laatste 14 dagen voor het evenement. Er kunnen maximaal 12
personen aan 1 ronde tafel (voorkeur van 10 personen). Eventueel
een eretafel is mogelijk voor maximaal 20 personen. Het opgegeven
aantal is bindend voor de vereffening van de rekening. Voor het eten
wordt steeds het bestelde aantal in rekening gebracht. Eventuele
overschrijding van dit aantal worden extra aangerekend, maar een
identieke maaltijd kan niet gegarandeerd worden. De dranken
worden enkel voor de werkelijk aanwezige gasten aangerekend.
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan Aulnenhof bvba
de klant naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de
volgende annuleringskosten in rekening brengen: Vanaf bevestiging
tot 26 weken voor het evenement: de klant betaalt de aanbetaling.
Tussen de 26 en 18 weken voor het evenement: de klant betaalt
30% van het geschatte bedrag. Tussen de 18 en 8 weken voor het
evenement: de klant betaalt 60% van het geschatte bedrag Tussen
de 8 en 2 weken voor het evenement: de klant betaalt 80% van
het geschatte bedrag Tussen de 2 weken en 1 week voor het
evenement: de klant betaalt 90% van het geschatte bedrag. Korter
dan 7 dagen voor het evenement: de klant betaalt 100% van het
geschatte bedrag. Nshow : de klant betaalt 100% van het geschatte
bedrag
24. Het contract wordt beheerst door het Belgisch recht.
Alle betwistingen voortkomende uit deze overeenkomst worden
beslecht voor de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van
Aulnenhof BVBA.

Bij gebrek van betaling heeft Aulnenhof BVBA het recht de reservatie
zonder vooropzeg te annuleren.
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