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Dagdelen
1 dagdeel

8.30 uur tot 12.30 uur of 13.00 uur tot 17.00 uur

2 dagdelen

8.30 uur tot 17.00 uur

Avond

18.30 tot 22.30 uur

In geval van overschrijding van deze tijdslimieten met minder dan 1 uur, wordt 20 % van het tarief
voor een enkel dagdeel extra berekend. Bij grotere overschrijding wordt het volgende dagdeel
volledig berekend.
Algemene voorwaarden
Annuleringsvoorwaarden
Een optie voor een of meerdere ruimtes in beheer bij de KNMvD heeft een geldigheidsduur van 14
dagen indien zich voor het verstrijken van de optietermijn een andere gegadigde voor de besproken
datum, tijd en locatie meldt, zal aan de eerste optienemer worden gevraagd om de optie, indien
gewenst, in een reservering om te zetten.
Een optie kan tot uiterlijk 7 dagen voor de datum in een reservering worden omgezet. Indien
omzetting niet tijdig gebeurt, heeft de KNMvD geen enkele verplichting meer om de datum voor de
optienemer te reserveren.
De overeenkomst is van kracht zodra afspraken over de reservering tussen de KNMvD en de huurder
schriftelijk zijn bevestigd.
Teneinde alles goed te kunnen regelen, dienen alle gegevens ten aanzien van de verhuring minimaal
een week van te voren bij de KNMvD bekend te zijn. Dit geldt ook voor wensen inzake de catering.
Bij annulering meer dan 1 maand voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende
zaalhuurovereenkomst de dienst zou moeten worden geleverd, is huurder geen vergoeding
verschuldigd.





Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is huurder gehouden 15 % van de
overeenkomst aan de verhuurder te voldoen.
Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is huurder gehouden 35 % van de
overeenkomst aan de verhuurder te voldoen.
Bij annulering meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip is huurder gehouden 60 % van de
overeenkomst aan de verhuurder te voldoen.
Bij annuleringen korter dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip is huurder gehouden 100 % van de
overeenkomst aan de verhuurder te voldoen.

Algemene Voorwaarden | Zaalverhuur
Prijzen en betaling
Betalingen dienen te geschieden op bankrekeningnummer 69.93.61.443. t.n.v. de KNMvD in Houten.
De betalingstermijn is binnen 30 dagen na factuurdatum. Wanneer niet wordt volgens deze
voorwaarden wordt gehandeld, zijn de wettelijke rente, de buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten voor rekening van de huurder.
Aansprakelijkheid
De KNMvD is niet aansprakelijk voor schade in verband met diefstal, verduistering, beschadiging,
vermissing of verlies aan materialen, apparatuur en andere eigendommen die door huurder in ons
gebouw zijn geplaatst of die huurder heeft laten plaatsen.
Schade
De huurder zal het gehuurde op het overeengekomen tijdstip ontruimen en in ordelijke staat
achterlaten. Zonder voorafgaande toestemming van de KNMvD mag niets worden aangeplakt of op
welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van de KNMvD. Schade,
die door de huurder aan het gebouw, de inventaris e.d. wordt toegebracht of is ontstaan, zal door de
KNMvD op kosten van de huurder worden hersteld.
Weigering
De verhuurder kan zonder opgaaf van redenen een huurder een zaal weigeren.
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Onze aanwezige gastvrouw/heer beschikt over een BHV-certificaat. Tevens is in ons pand een AED
(defibrillator) aanwezig.
Omwille van uw en onze veiligheid wordt u verzocht de meegezonden deelnemerslijst voo rtijdig
ingevuld aan ons te retourneren.
Aanwijzingen van onze BHV’ers dienen altijd te worden opgevolgd.
De KNMvD is een rookvrij gebouw. Er mag dus nergens binnen het gebouw gerookt worden.
Het gebouw beschikt over een beamer, scherm en geluidsapparatuur. U kunt daar tegen betaling
gebruik van maken.

