
Algemene voorwaarden Inzake huwelijken, feesten, partijen en zakelijke bijeenkomsten bij
Stadsbierhuys de Waag.

1. Annulering en wijziging 
1.1 In geval van annulering heeft Stadsbierhuys de Waag het recht, zonder verdere ingebrekestelling, de contractant een 

vergoeding in rekening te brengen volgens onderstaande percentages van het overeengekomen bedrag in de offerte: 
- tot twaalf weken voor de gereserveerde datum: geen vergoeding 
- in de twaalfde tot achtste week voor de gereserveerde datum: 10% 
- in de achtste tot vierde week voor de gereserveerde datum: 25% 
- in de vierde of derde week voor de gereserveerde datum: 60% 
- in de tweede week voor de gereserveerde datum: 80% 
- in de laatste week voor de gereserveerde datum: 100% 
Het aantal personen in de definitieve reservering, zijnde het garantie-aantal, is minimum bindend voor de rekening. 
- Het garantieaantal kan tot twee weken voor aankomst zonder kosten tot 40% naar beneden worden bijgesteld. 
- Het (gewijzigd) garantieaantal kan tot een week voor aankomst zonder kosten tot 20% naar beneden worden 

bijgesteld. 
- Indien het werkelijke aantal personen tijdens de bijeenkomst / partij lager is dan het garantieaantal wordt het 

garantieaantal in rekening gebracht. 
- Indien het werkelijke aantal personen tijdens de bijeenkomst / partij hoger is dan het garantieaantal wordt het 

werkelijke aantal personen in rekening gebracht. 

Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aanbevolen. 

1.2 Stadsbierhuys de Waag behoudt zich het recht voor te allen tijde, wegens bijzondere omstandigheden, te zijner 
beoordeling, de overeenkomst te annuleren c.q. aan de contractant onder dezelfde voorwaarden een vervangende ruimte 
voor de overeengekomen tijd toe te wijzen. Indien naar de mening van de huurder deze vervangende ruimte niet 
voldoende geschikt is voor het doel waartoe hij de ruimte had gehuurd, heeft de huurder het recht de overeenkomst 
binnen 5 dagen na de mededeling van de wijziging te annuleren. Reeds betaalde huurpenningen worden dan 
gerestitueerd. 

1.3 Indien Stadsbierhuys de Waag een activiteit via Buitenbusiness voor u boekt, zijn de annulerings- voorwaarden van 
UVH voor de betreffende activiteit voor u van toepassing.

2. Zorg om de inrichting

2.1 Alle door of namens Stadsbierhuys de Waag te geven aanwijzingen dienen onverkort en zonder enig voorbehoud te 
worden opgevolgd. 

2.2 Wensen met betrekking tot de plaatsing c.q. verplaatsing van meubilair en dergelijke dienen tijdig kenbaar te worden 
gemaakt. 

2.3 In/op/aan wanden, plafonds en balken mag niet worden gespijkerd of geplakt, noch op andere wijze iets worden 
bevestigd, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Stadsbierhuys de Waag. 

2.4 Het is uitdrukkelijk verboden zich zonder toestemming van Stadsbierhuys de Waag te begeven in ruimten waarvoor geen
gebruiksovereenkomst is afgesloten. 

2.5 De contractant is verplicht zijn gasten of de in zijn opdracht werkende personen of bedrijven te informeren over en te 
houden aan de in en rond Stadsbierhuys de Waag geldende huisregels. 

2.6 Eventuele beschadigingen aan meubilair, gebouw, zijn voor rekening van de contractant. 
2.7 Het is niet toegestaan confetti-achtige artikelen te gebruiken in Stadsbierhuys de Waag.

3. Derden
 

3.1 De contractant is verplicht eventueel gecontracteerde derden bij Stadsbierhuys de Waag bekend te maken en er zorg voor
te dragen dat de betreffende partij bekend is met de locatie, de beperkingen ervan en de geldende huisregels. 

3.2 De contractant is verplicht eventuele vergunningen benodigd voor het functioneren van een gecontracteerde derde te 
overleggen aan Stadsbierhuys de Waag. Een eventueel benodigde evenementenvergunning dient door contractant 
aangevraagd te worden. 

3.3 Eventuele schade ontstaan aan interieur, gebouwen als gevolg van het handelen van een gecontracteerde derde komt voor
rekening van de contractant.


