ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT BETALING, AANTAL GASTEN
EN ANNULERING
AANBETALING:
Onder onze offerte die wij hebben toegezonden via de mail staat een link waar u akkoord kunt gaan met de offerte.
Indien u akkoord bent gegaan met onze offerte sturen wij u een aanbetaling factuur van €350,-. Wanneer de aanbetaling is voldaan staat de datum
definitief voor u vast.

DETAILGESPREK:
Tijdens het detailgesprek, ca 10 dagen voor de aanvang van het evenement, kunt u de laatste wijzigingen doorgeven. Hier zullen de laatste details besproken worden
waaronder de indeling van de ruimte, de definitieve invulling wat betreft hapjes en drankjes en het programma. Indien u gebruik maakt van onze dj zal de dj zich
aansluiten aan het einde van ons gesprek om kennis met u te maken en de laatste details door te spreken.

DEFINITIEVE GASTEN AANTAL:
Tot 3 dagen voor aanvang van het event kunt u het (eventueel gewijzigde) definitieve gastenaantal via de mail aan ons bevestigen. Indien er geen
gastenaantal wordt doorgegeven gaan wij uit van het eerder besproken gastenaantal zoals besproken en vermeld op de offerte, dit gastenaantal is
bindend voor de betaling. Hierbij dienen ook de eventuele dieetwensen vermeldt te zijn. Indien u gebruikmaakt van een 3 gangen keuze diner ontvangen
wij dan ook graag de keuze van de gasten voor de voor-, hoofd- en nagerechten. De eindfactuur wordt voor aanvang van het event opgemaakt en dient
voldaan te zijn voor aanvang van het evenement.

AANTAL GASTEN TIJDENS HET EVENEMENT:
Tijdens uw event wordt door ons altijd 2 maal een telling gemaakt van de aanwezige gasten. Wanneer blijkt dat het aantal gasten hoger is dan was
opgegeven, zal er een controle telling plaatsvinden samen met u uw eventplanner of uw ceremoniemeester. N.a.v. deze telling ontvangen wij voor de
extra gasten nog het te betalen bedrag op dezelfde avond. Bij minder gasten dan was opgegeven kan het bedrag helaas niet worden terugbetaald ivm de
gemaakte bestellingen, personeelskosten etc.

KINDERTARIEVEN:
•
Kinderen van 0 tot en met 4 jaar zijn gratis. (tot maximaal 10 kinderen: bij meer dan 10 betalen deze kinderen 25% van de prijs voor volwassenen)
•
Voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar berekenen wij 50% van de prijs voor volwassenen.
•
Kinderen v.a. 12 jaar berekenen wij als volwassen.

CONSUMPTIES:
Eigen meegebrachte eet- of drinkwaren zijn ten alle tijden niet toegestaan.
Consumpties die worden genuttigd buiten de tijd van het afgesproken arrangement worden berekend o.b.v. nacalculatie. Deze consumpties dienen
dezelfde dag te worden afgerekend.

VERNIELING OF (ERNSTIGE) BEVUILING:
Bij vernieling of bevuiling van het gebouw of inrichting worden reparatie of schoonmaakkosten in rekening gebracht.
KOSTEN BIJ ANNULERING:
Meer dan 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip:
Meer dan 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip:
Meer dan 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip:
Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip:
Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip:
Meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip:
7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip:
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UW EVENEMENT VERZEKEREN:
Wij raden u aan voor uw evenement een dagverzekering af te sluiten bij uw eigen verzekeraar. Dit behoedt u
voor diverse kosten bij eventuele annulering.
ZAALHUUR:
Wij berekenen voor evenementen vanaf €1.000 géén zaalhuur
Komt u beneden de €1.000 dan vulllen wij het bedrag aan tot de €1.000, dit bedrag is dan de zaalhuur.

View Almere behoudt zich het recht om de gelegenheid, in geval van overmacht zoals bijvoorbeeld lekkage, in een andere zaal te laten plaatsvinden.
Dit gaat altijd in overleg met u.

AANSPRAKELIJKHEID:
VIEW Almere is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan uw eigendommen of van derden, tenzij de wet anders bepaald. (bandleden, instrumenten
e.d cadeaus´s, jassen etc)

KONINKLIJKE HORECA NEDERLAND:
VIEW Almere is aangesloten bij de K.H.N. op onze diensten en leveranties zijn de betaal- en levervoorwaarden van K.H.N. van toepassing. Deze
zijn bindend voor een ieder die van onze diensten gebruik maakt.

VIEW Almere zal er altijd voor zorgdragen dat uw gelegenheid met de grootst mogelijke zorg en aandacht wordt uitgevoerd zodat u kunt
terugkijken op een 100% geslaagd evenement! Daar staan wij voor!

ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT
ENTERTAINMENT, MUZIEK & ARTIESTEN
ACHTERGRONDMUZIEK:
Wij verzorgen altijd achtergrond muziek voor u .d.m.v. onze muziekcomputer. U kunt aangeven welk genre u prettig vindt. De installatie heeft
geen dj functie. Indien u gebruik wilt maken van onze geluidsinstallatie met speakers om uw eigen cd’s op af te spelen of uw eigen laptop of Ipad
op aan te sluiten, dan verzorgen wij dit gratis. Het is prettig indien u zelf een afspeellijst samenstelt. Het is niet mogelijk om steeds een ander
nummer aan te zetten. Let op, indien u een Spotify lijst gebruikt. Download dan deze lijst, mocht de internetverbinding wegvallen kan heeft dit
geen negatieve gevolgen voor de (achtergrond)muziek.
DJ’S:
View Almere heeft een eigen professionele DJ’S met apparatuur, licht en geluid.
U bepaald zelf welke muziek en genre er gedraaid zal worden op uw feest. Er zal nooit een nummer gedraaid worden welke niet door u gewenst
is. Zo wordt het uw feest! Onze DJ’s weten precies wat het juiste geluidsniveau is voor ieder feest en elk gezelschap. Dit wordt ook afgestemd op
de ruimte en gastenaantal. De DJ zal muziek draaien tot een maximaal van 95 decibel. Wij zijn verplicht ons aan deze gestelde
geluidsvoorschriften te houden die zijn op genomen in het Besluit Algemene Regels voor inrichtingen milieubeheer.Dit niveau is ruim voldoende
voor een geweldig feest maar is ook prettig voor de gasten die even met elkaar willen praten. Onze installatie is zo ingesteld dat er meer volume
is bij de dansvloer dan bij de zittafels waar dus minder behoefte is aan geluid. Het grote voordeel van een dj is dat zij geen pauze’s houden en uw
feest altijd op het hoogtepunt kunnen houden. Onze DJ neemt rond om het detailgesprek zelf contact met u op om e.e.a. door te spreken.
UW EIGEN DJ OF BAND MET ONZE GELUIDSAPPARATUUR:
Indien u gebruik wilt maken van uw eigen DJ of band is de regel dat er wel gebruik wordt gemaakt van de geluidsinstallatie van VIEW Almere, de
kosten bedragen dan € 150, Hier geldt ook een maximum voor van 95 decibel.. De dj of band kan makkelijk bij ons ‘’inprikken’’ met een XLR
kabel waardoor zijn/haar set aangesloten is op onze boxen rondom. Het is niet toegestaan om uw eigen DJ met eigen geluidsapparatuur mee
te brengen.
GASTZANGER:
Indien u gebruik wilt maken van een gastoptreden (bijv een zanger ter aanvulling van onze DJ), zal dit overlegd moeten worden. Er kan dan
gebruik worden gemaakt van de geluidsinstallatie van onze DJ. Hier geldt ook een maximum voor van 95 decibel. Bij overschrijding zal het
optreden afgebroken worden. Heeft uw gastzanger extra apparatuur nodig zoals bijvoorbeeld een zang microfoon e.d. dan kunt u dat bij ons
inhuren voor € 75.
LIVE-BAND:
Indien u een live band uw feest wilt laten verzorgen dient u dat van tevoren met ons te bespreken.
Enkele zaken die u in acht moet nemen zijn:
Wij hebben geen lift dus alle apperatuur en instrumenten moet door de bandleden zelf naar boven(en naar beneden) worden gedragen. De
band dient zich te houden aan de regels van het management. Er kan een einde gemaakt worden aan het optreden wanneer de band zich niet
aan de regels houdt.
Mocht de band schade aanrichten aan interieur zoals bijv: trap, verf, hout, muur of overige inpandige onderdelen dan zullen wij de schade op
u moeten verhalen.

ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT
VERSIERINGEN
AANDACHTSPUNTEN:
Het gebruik van confetti, rijst, rozenblaadjes van papier, vuurwerk en rookmachines in en rond het gebouw zijn niet toegestaan. In geval van overtreding
worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht (min. € 350,= ).
Wij verzoeken uw gasten bij het verlaten van het pand niet te claxonneren. Dit ivm de nachtrust van onze buren.
BALLON VERSIERINGEN: DE “FEESTHOEK ” NATUURLIJK!!
Wij kunnen voor u samen met de feesthoek ballon versiering verzorgen, dit doormiddel van diverse trossen ballonnen aan het plafond. Voor de serrezaal kost
dit €100 en voor de viewzaal kost dit €150.

De volgende regels gelden m.b.t. versieren:
Geen punaises-/ uitsluitend beschrijfbare plakband 3M of schilderstape/ geen plafond bevestigingen. Alle bevestigingen aan het plafond kunnen bevestigd
worden door VIEW overhandigde magneetjes. (borg per magneet 2,50) Er mag uitsluitend brandweerbare versiering gebruikt worden.
Versieringen dienen altijd door uw ceremoniemeester direct na afloop van de gelegenheid te worden opgeruimd. Laten verwijderen door ons kan ook maar
dan berekenen wij € 150,- opruimkosten. Dit moet wel vooraf gemeld worden in het detailgesprek.
Corona:
Doordat we in een rare periode leven is het helaas niet altijd mogelijk om alle evenemten te laten verlopen zoals u dat het liefst zou willen. Hierom hebben wij
voorwaardes opgesteld:
Indien het evenement niet kan doorgaan doordat de overheid dit niet toelaat heeft u recht op het terug storten van uw aanbetaling.
Bij annulering vanuit eigen keuze, dus zonder dat dit word opgelegt door de overheid gelden dezelfde regels zoals op pagina 2.
Indien u uw evenement wilt verplaatsen naar een andere datum kan dit tot maximaal 1 maand van tevoren.
Wij verzoeken u en uw gasten zich altijd te houden aan de regels die ons word opgelegd door de overheid. De gasten dienen altijd de aanwijzingen van ons
personeel op te volgen. Indien dit niet het geval is kan dit lijden tot het beëndigen van uw evenement.

