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RESERVERINGEN 

Wanneer een reservering is gemaakt voor een gehele groep dan geldt voor 
annulering van die reservering het volgende:  
 
● Bij annulering tot 4 weken voor aanvangsdatum van de boeking kunt u kosteloos 

annuleren 
 

● Bij annulering vanaf 2 weken tot een week voor aanvangsdatum van de boeking 
berekenen wij 50% van de zaalhuur aan u door  

 

● Bij annulering binnen 7 dagen tot 2 dagen voor aanvangsdatum van de boeking 
wij 75% van de zaalhuur aan u door 

 

● Bij annulering binnen 48 uur voor aanvangsdatum van de boeking berekenen wij 
100% van de zaalhuur aan u door 

 

ANNULERINGEN CATERING Wij zijn pertinent tegen voedselverspilling!  

Bij opdrachten tot verzorging van lunches, diners, buffetten, catering op onze locatie, 

uw locatie of borrels is het door u opgegeven  

minimumaantal bindend voor de rekening. 

● Bij annulering tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de boeking brengen wij 

geen kosten in rekening voor de catering 
 

● Bij annulering vanaf 2 weken tot een 1 week voor de aanvangsdatum van de 

boeking berekenen wij 50% van de catering aan u door 
 

● Bij annulering binnen 7 dagen tot 2 dagen voor de aanvangsdatum van de boeking 

berekenen wij 75% van de catering aan u door 
 

● Bij annulering binnen 48 uur voor de aanvangsdatum van de boeking berekenen 

wij 100% van de catering aan u door 
 

● Wijzigingen in het aantal personen voor de catering kunt u de uiterlijk 3 werkdagen 

voor de gereserveerde datum kosteloos aanpassen.  

 

Annuleringen & wijzigingen dienen ten alle tijden schriftelijk, bij voorkeur via e-mail 

reserveringen@urbanoutka.nl, te worden doorgegeven, en zullen altijd door ons 

bevestigd worden. 

 
BETALINGSVOORWAARDEN 

● Opdrachtgever ontvangt voor het bedrag bestaande uit het huurbedrag, 
arrangementen, catering, extra vergadermateriaal en eventuele andere 
overeengekomen kosten, een factuur.  
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● Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders 
overeengekomen. De factuur dient daarom binnen 14 dagen, na factuurdatum 
betaald te worden, tenzij anders overeengekomen. 
 

● Facturatie van een aantal gebonden tarieven (zoals de catering) geschiedt op 

basis van het aantal opgegeven gasten in de bevestiging. 

● Vanaf een tweede betalingsherinnering brengen wij incassokosten in 
rekening, volgens de wettelijke incassokosten 
 

 

 

 


