Infobrochure

Bremberg centrum
Bremberg
1
3053 Haasrode
GPS : Boetsenberg
Telefoon: 016 / 40.19.96
Fax: 016 / 40.34.22
E-mail:
receptie@hotelbremberg.be
www.hotelbremberg.be
1

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Infobrochure

Bremberg-centrum telt 28 3-sterren hotelkamers
en verscheidene conferentie -en banketzalen.
Uitermate geschikt voor conferenties, seminaries, de opleiding van uw medewerkers,
voor grote en kleine banketten, teambuildings, personeelsfeesten, chill-outs, huwelijksfeesten, barbecues, communiefeesten, een gezellig onderonsje in familieverband, …
Gelegen in een oase van rust, en toch amper
een paar kilometer verwijderd van Leuven-centrum.

Bremberg centrum
Bremberg
1
3053 Haasrode

Wij nodigen U graag uit om contact op te nemen met onze dienst reservaties.
Dit kan telefonisch elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur.
Zaterdag en zondag rusten wij even uit. Wij staan ook steeds, op afspraak, voor u klaar
om samen met U de meest optimale formule voor Uw evenement te bespreken!
Met vriendelijke groeten,

GPS : Boetsenberg
Telefoon: 016 / 40.19.96
Fax: 016 / 40.34.22
E-mail:
receptie@hotelbremberg.be
www.hotelbremberg.be

Het Bremberg-team
Bremberg-centrum "
“ Vergaderen op eenzame hoogte"
( Deze prijslijst is geldig voor elke nieuwe aanvraag vanaf 1 februari 2015 en vervangt alle vorige. )
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Kamerprijzen

Infobrochure

Single kamer € 110 inclusief ontbijtbuffet
Twin kamer € 130 inclusief ontbijtbuffet
Al onze kamers zijn uitgerust met flat-screen, telefoon, radio,
en twee 1-persoonsbedden.
Aparte badkamer met ligbad / douche en toilet.
Bremberg centrum
Bremberg
1
3053 Haasrode
GPS : Boetsenberg

In het hotel heeft U gratis toegang tot draadloos internet.
Parking is inbegrepen in de kamerprijs.

Telefoon: 016 / 40.19.96
Fax: 016 / 40.34.22
E-mail:
receptie@hotelbremberg.be
www.hotelbremberg.be
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Zalen
Vergaderzalen
Hoofdgebouw

School
m²

Theater

U-vorm

Vierkant

Banket

Ovaal

ADSL

WLAN

Aantal zitplaatsen

Brabo - H1

225

140

220

60

72

130

****

J

J

Brabo - H1 A

131

75

100

40

48

80

****

J

J

Brabo - H1 B

91

50

70

30

40

60

****

J

J

Jenny Van Poucke

47

****

****

****

****

****

14

J

J

t Serclaes- H4

24

****

****

****

****

****

10

J

J

Dis van Breedam

49

20

20

16

20

****

****

N

J

Meerdael

30

****

****

****

20

****

20

N

J

Breughel

204

****

****

****

****

180

****

N

J

***

***

***

****

***

8

J

J

77

30

50

20

24

40

****

J

J

Kapel
Artevelde

***

Paviljoen

Bremberg centrum
Bremberg
1
3053 Haasrode

Ambiorix - P1

64

30

60

20

20

****

****

N

J

Damiaan - P2

84

42

60

24

26

****

****

N

J

Moemedel - P4

28

****

****

****

12

****

****

N

J

GPS : Boetsenberg

Daens - P3

28

****

****

****

16

****

****

N

J

Telefoon: 016 / 40.19.96
Fax: 016 / 40.34.22
E-mail:
receptie@hotelbremberg.be
www.hotelbremberg.be
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Er is rechtstreeks buitenlicht in bijna alle zalen.
Internet is beschikbaar in elke zaal.
De zalen worden steeds aangepast aan het aantal deelnemers.
Indien U toch een grotere zaal wenst voor een kleinere groep zal er steeds een
supplement van 190 € worden aangerekend.
Indien U meerdere zalen wenst voor dezelfde groep wordt er een supplement
van
190 € ( halve dag ) of 250 € ( ganse dag )
aangerekend per subzaal.

Bremberg centrum
Bremberg
1
3053 Haasrode

Prijzen en technische ondersteuning voor audiovisueel materiaal
zijn verkrijgbaar op aanvraag.

GPS : Boetsenberg
Telefoon: 016 / 40.19.96
Fax: 016 / 40.34.22

——————————————————-

E-mail:
receptie@hotelbremberg.be
www.hotelbremberg.be
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Arrangementen
1/2 dag arrangement
( 4 uur )
Ontvangst met koffie, thee, fruitsap, koekjes
Water in de vergaderzaal
Gebruik van een vergaderzaal, pen en notablok
op tafel, scherm en flipchart met stiften
Doorlopend buffet met koffie, thee, fruitsap en koekjes

Bremberg centrum
Bremberg
1
3053 Haasrode

( subzalen, lunch of diner en extra’s zijn niet in het pakket inbegrepen)

GPS : Boetsenberg

Prijs per persoon

Telefoon: 016 / 40.19.96
Fax: 016 / 40.34.22

27.50 €/pers.

E-mail:
receptie@hotelbremberg.be
www.hotelbremberg.be

——————————————————6
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Dag arrangement



Ontvangst met koffie, thee, fruitsap en koffiekoekjes
Water in de vergaderzaal
Gebruik van een vergaderzaal, pen en notablok op tafel,
scherm en flipchart met stiften
Doorlopend buffet met koffie, thee, fruitsap, koekjes en gebak
 Koud en warm buffet met soep, waters op tafel.
( subzalen en extra’s zijn niet in het pakket inbegrepen)

Bremberg centrum
Bremberg
1
3053 Haasrode
GPS : Boetsenberg
Telefoon: 016 / 40.19.96
Fax: 016 / 40.34.22

Prijs per persoon
46,50 €/pers. Voor een halve dag (4u.)
55.50 €/pers. Voor volledige dag (8u.)
——————————————————-

E-mail:
receptie@hotelbremberg.be
www.hotelbremberg.be
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Bremberg-arrangement
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Ontvangst met koffie, thee, fruitsap en koffiekoekjes
Water in de vergaderzaal
Gebruik van een vergaderzaal, pen en notablok op tafel,
scherm en flipchart met stiften
 Doorlopend buffet met koffie, thee, fruitsap en gebak
 Koud en warm buffet met soep, waters op tafel.
 3-gangen diner - façon du chef - , waters op tafel
( subzalen en extra’s zijn niet in het pakket inbegrepen)
Bremberg centrum
Bremberg
1
3053 Haasrode
GPS : Boetsenberg
Telefoon: 016 / 40.19.96
Fax: 016 / 40.34.22

Prijs per persoon
85,50 €/pers. Voor een halve dag (6u.)
92.50 € pers. Voor een volledige dag (12u.)
——————————————————-

E-mail:
receptie@hotelbremberg.be
www.hotelbremberg.be
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Maaltijdformules “façon du chef ”
( Al onze formules worden geserveerd met gratis plat en bruisend water op tafel )

Middag buffet
Een gevarieerd buffet met seizoensgebonden soep,
assortiment ovenverse broodjes, waaier van artisanale vleeswaren en kaas.
Aanbod uit zee en rivier, al dan niet gerookt.
Diverse salades, rauwkost en sausjes.
Aangevuld met een warm gerecht.
€ 29.00 per persoon
Bremberg centrum
Bremberg
1
3053 Haasrode
GPS : Boetsenberg
Telefoon: 016 / 40.19.96
Fax: 016 / 40.34.22

Drie-gangendiner
Seizoensgebonden menu, door de chef bepaald.
( Uiteraard kunnen wij wel rekening houden met vegetariërs of speciale diëten, mits vermelding
bij de reservatie.

E-mail:
receptie@hotelbremberg.be
www.hotelbremberg.be

)

€ 39,50 per persoon
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Drankenformules
Deze formules zijn enkel geldig tijdens de duur van de maaltijd en niet geldig voor recepties.

Receptie
Cava, waters, witte en rode wijn, fruitsap, frisdrank en pilsbieren
Gedurende 2 uur : 19 € per persoon, supplementen zijn in nacalculatie
Formule “ Basic “
2 glazen wijn, pilsbier of frisdrank
6.00 € per persoon
Formule “ Plus “
Wijnen, pilsbieren en frisdranken à volonté
Bremberg centrum
Bremberg
1
3053 Haasrode
GPS : Boetsenberg

12.50 € per persoon / 2 u.
Aperitieven
Steeds in nacalculatie aan bar prijs.

Telefoon: 016 / 40.19.96
Fax: 016 / 40.34.22
E-mail:
receptie@hotelbremberg.be
www.hotelbremberg.be

Dranken in nacalculatie
U verkiest de gasten te laten kiezen uit het baraanbod.
De verbruikte dranken worden aangerekend aan bar prijs.
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Receptie:

Infobrochure

Bremberg centrum
Bremberg
1
3053 Haasrode
GPS : Boetsenberg
Telefoon: 016 / 40.19.96
Fax: 016 / 40.34.22
E-mail:
receptie@hotelbremberg.be
www.hotelbremberg.be

Hapjes:
Als hapje heeft u de keuze uit volgende voorstellen.
·
Mini-loempia met zoetzure saus
·
Pata negra met meloen
·
Gemengde zakouskis
·
Rolletje gerookte zalm met geitenkaas
·
Mini-pizza salami/hawaii/bolognaise…
·
Mini kippenboutjes met curry
.
Italiaanse saté met mozarella en kerstomaat
.
Groentebrochette met dipsausje
.
Koude wrap met gerookte zalm en verse kaas
.
Bladerdeegvlinders met gerookte heilbot
.
Wrap met gerookte zalm, roomkaas en bieslook
.
Asperge met ambachtelijke ham
.
Mini-quiche met notensla
.
Avocadomousse met krab en kokos
.
Gevulde mini-courgette met paprika en feta
.
Garnaal met courgette en spek
.
Wrap met kipschnitzel
Er wordt 1.85 euro/hapje aangerekend.
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Buffet “ Moemmedel ”
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( koud buffet )
( Al onze formules worden geserveerd met gratis plat en bruisend water op tafel )

Visgerechten:

Assortiment gerookte vis, tomaat garnaal, salade met tonijn,
zalm “ Belle Vue “, visterrines

Vleesgerechten: Assortiment van ambachtelijke charcuterie, gebraad,
roastbeef, gerookte ham met meloen, carpaccio van rundsvlees met pesto van groene kruiden en Oud-Bruggeschilfers.
Hoevepaté met z’n garnituur.

Bremberg centrum
Bremberg
1
3053 Haasrode
GPS : Boetsenberg

Soep:

Soep van de Chef volgens het seizoen

Rauwkost:

Buffet van huisgemaakte salades en seizoensgebonden
assortiment rauwkost, sauzen en vinaigrette, brood en boter

Nagerechten:

Assortiment van zoete lekkernijen, vers fruit, kaasschotel

Telefoon: 016 / 40.19.96
Fax: 016 / 40.34.22

Prijs per persoon

E-mail:
receptie@hotelbremberg.be
www.hotelbremberg.be

42 €/pers.
——————————————————12

Buffet “ Meerdael ”
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( koud en warm buffet )
( Al onze formules worden geserveerd met gratis plat en bruisend water op tafel )

Koude gerechten: Assortiment gerookte vis, tomaat-garnaal, salade met tonijn,
zalm “ Belle Vue “, visterrines,
assortiment van ambachtelijke charcuterie, gebraad,
roastbeef, gerookte ham met meloen, carpaccio van
rundsvlees met pesto van groene kruiden en
Oud-Bruggeschilfers. Hoevepaté met z’n garnituur.

Bremberg centrum
Bremberg
1
3053 Haasrode
GPS : Boetsenberg
Telefoon: 016 / 40.19.96
Fax: 016 / 40.34.22

Soep:

Soep van de Chef volgens het seizoen.

Rauwkost:

Buffet van huisgemaakte salades en seizoensgebonden
assortiment rauwkost, sauzen en vinaigrette, brood en boter.

Warme gerechten: Kabeljauwhaasje met grijze garnalen en witte wijn saus
met bieslook en varkensgebraad “ Orloff “ met een waaier
van warme groenten en kroketjes.
Nagerechten:

Assortiment van zoete lekkernijen, vers fruit, kaasschotel.
Prijs per persoon

E-mail:
receptie@hotelbremberg.be
www.hotelbremberg.be

49.50 €/pers.
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Buffet “ Bremberg ”
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( koud en bbq buffet )
( Al onze formules worden geserveerd met gratis plat en bruisend water op tafel )

Koude gerechten: 3 gerechten te kiezen uit: Assortiment gerookte vis,
garnaalcocktail, Provençaalse groentesalade met olijven en
ansjovis, salade “Niçoise”, visterrines, assortiment van
ambachtelijke charcuterie, gerookte ham met meloen,
carpaccio van rundsvlees met truffelolie,
hoevepaté met z’n garnituur.

Bremberg centrum
Bremberg
1
3053 Haasrode

Soep:

Soep van de Chef volgens het seizoen.

Rauwkost:

Buffet van huisgemaakte salades en seizoensgebonden
assortiment rauwkost, sauzen en vinaigrette, brood en boter

BBQ:

3 soorten vlees/vis/persoon te kiezen uit:
Entrecôte, varkensspiering, kippenvleugeltjes, chipolata,
lamskoteletjes, mini-hamburgers, sardines, gamba’s en zalm
Aardappel in de schil, Provençaalse saus

GPS : Boetsenberg
Telefoon: 016 / 40.19.96
Fax: 016 / 40.34.22

( Bij slecht weer kunnen deze gerechten ook in de oven gegaard worden. )

Nagerechten:

Assortiment van zoete lekkernijen, vers fruit, kaasschotel
Prijs per persoon

E-mail:
receptie@hotelbremberg.be
www.hotelbremberg.be

55.50 €/pers.
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Barbecue-arrangementen:
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( Al onze formules worden geserveerd met gratis plat en bruisend water op tafel )

Barbecue “ A ”
€ 36.50 per persoon
Assortiment seizoensgebonden rauwkost, assortiment van samengestelde
salades (pasta, rijst, aardappel,…), Provençaalse saus en keuze aan vinaigrettes, aardappel in de schil, brood en boter
3 soorten vlees/persoon te kiezen uit:
Rundsbrochette, varkensspiering, mergueze worstjes, kippenvleugels, spek
of hamburger.
Barbecue “ B ”
€ 39.5 per persoon

Bremberg centrum
Bremberg
1
3053 Haasrode
GPS : Boetsenberg
Telefoon: 016 / 40.19.96
Fax: 016 / 40.34.22
E-mail:
receptie@hotelbremberg.be
www.hotelbremberg.be

Assortiment seizoensgebonden rauwkost, assortiment van samengestelde
salades (pasta, rijst, aardappel,…), Provençaalse saus en
keuze aan vinaigrettes, aardappel in de schil, brood en boter,
3 soorten vlees/2 soorten vis/persoon te kiezen uit:
Entrecôte, varkens-spiering, mergueze worstjes, kippenvleugels, spek,
lamskoteletjes, ribbetjes, zalmfilet op vel gebakken, gamba’s of
kabeljauw in papillotte
( Uiteraard kunnen wij wel rekening houden met vegetariërs of speciale diëten mits vermeld
bij de reservatie )
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Keuze 3-gangenmenu’s
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Prijs per persoon
42.00 € /pers.
( Al onze formules worden geserveerd met gratis plat en bruisend water op tafel )

* Voorgerechten:
- Aardappelsoep met gerookte zalm en een coulis van peterselie
- Bladerdeegtaartje met geroosterde groentjes

Bremberg centrum
Bremberg
1
3053 Haasrode
GPS : Boetsenberg

- Met Boursin-kruidenkaas en basilicum gevulde Portobello,
afgewerkt met honing
- Bisque van kreeft
- Rundscarpaccio met Parmezaanse kaas, veldsla en kappertjes

Telefoon: 016 / 40.19.96
Fax: 016 / 40.34.22
E-mail:
receptie@hotelbremberg.be
www.hotelbremberg.be
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* Hoofdgerechten:

Infobrochure

- Eendenborstfilet met een honing -of cognacsaus
- Op vel gebakken zalmmoot met groene asperges en een mosterdsausje
- Papillotte van kabeljauw met een spinazie-aardappeltorentje
- Hertengebraad met een gratin van spruitjes en spek (seizoen)
- Orloffgebraad met witloof en kroketjes
- Coquilles met een risotto van tarwekorrels met munt, erwtjes en spekblokjes
- Salade Niçoise met vers gebakken tonijnsteak
- Vegetarisch stoofpotje

Bremberg centrum
Bremberg
1
3053 Haasrode

- Varkenshaasje met een graanmosterdsausje en marktgroentjes

GPS : Boetsenberg

- Chocomousse met speculooskruimels en slagroom

Telefoon: 016 / 40.19.96
Fax: 016 / 40.34.22
E-mail:
receptie@hotelbremberg.be
www.hotelbremberg.be

* Nagerechten:

- Panacotta met een bosvruchtencoulis
- Moelleux met vanille-bourbonijs
- Slice Cheesecake met framboosjes
17
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Kindermenu: 22 euro/persoon:
Prijs per persoon
22.00 € per kind tussen 6 en 12 jaar

Voorgerechten:
*Tomatensoep met balletjes
*Kaaskroketjes
*Fish-sticks met een tartaarsausje
Hoofdgerechten:

Bremberg centrum
Bremberg 1
3053 Haasrode
GPS : Boetsenberg

*Kippenfilet met een licht roomsausje en appelmoes, frietjes
*Hamburger met sla en tomaatjes, mayonaise en ketchup, frietjes
*Koninginnenhapje in een krokant jasje, frietjes of kroketjes
*Zee-fantasie met groentjes, frietjes of kroketjes
Nagerechten:

Telefoon: 016 / 40.19.96
Fax: 016 / 40.34.22

*Kinderijsje met chocoladeschilfers
*Verse fruitsalade met vanille-ijs
*Huisbereide chocomousse

E-mail:
receptie@hotelbremberg.be
www.hotelbremberg.be

——————————————————18
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Dit is enkel een indicatie van wat wij kunnen bieden.
U kan een standaardformule kiezen,
maar het staat U steeds vrij om contact met ons op te nemen
om een menu op maat te bespreken.
Hebt U nog verdere vragen:
016 / 40.19.96
Bremberg centrum
Bremberg
1
3053 Haasrode

Of

GPS : Boetsenberg

Receptie@bremberg.be

Telefoon: 016 / 40.19.96
Fax: 016 / 40.34.22
E-mail:
receptie@hotelbremberg.be
www.hotelbremberg.be
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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Infobrochure

Bremberg centrum
Bremberg
1
3053 Haasrode
GPS : Boetsenberg
Telefoon: 016 / 40.19.96
Fax: 016 / 40.34.22
E-mail:
receptie@hotelbremberg.be
www.hotelbremberg.be

Artikel 1: Behoudens bijzondere schriftelijke bepaling uitgaande van een daartoe bevoegd persoon zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle prestaties door Bremberg vzw en op alle
overeenkomsten die worden afgesloten of uitgevoerd. Deze voorwaarden worden uitgehangen in de gebouwen en vermeld op de ommezijde van uitgaande documenten. Ze worden bijgevolg afdoende ter kennis
gebracht van klanten, contractanten en derden.
Artikel 2: De opgegeven tarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tarieven die werden bevestigd op de offerte gelden voor 3 maanden. Als deze termijn verstreken is, kunnen zij
worden gewijzigd overeenkomstig de economische omstandigheden.
In dat geval zullen de tarieven worden toegepast die gelden op de dag van de prestatie.
Artikel 3: Verantwoordelijkheid van de hotelhouder
De hotelhouder is niet aansprakelijk voor schade die zich voordoet ten gevolge van een gebeurtenis en de gevolgen ervan die hij wegens de omstandigheden onmogelijk kon voorkomen (overmacht), ondanks et
nemen van de nodige voorzorgen.
Hij is evenmin aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een - zelfs gedeeltelijke - fout van de klant.
Voor inbewaringgeving zijn de artikels 1952 tot 1954quater van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
Artikel 4: De verantwoordelijkheid van de klant/contractant
De klant moet zich gedragen naar de gebruiken en reglementen van het hotel waar hij verblijft; de klant kan dit reglement raadplegen.
Elke zware of herhaalde inbreuk op dit reglement geeft Bremberg vzw het recht onmiddellijk een einde te maken aan de overeenkomst, zonder opzegtermijn.
De klant en de contractant zijn hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van Bremberg vzw voor alle schade toegebracht aan personen, aan het gebouw, aan het meubilair of aan de inrichting van het hotel en de
voor het publiek toegankelijke ruimten.
Artikel 5
De klant verbindt zich ertoe het hotel op de hoogte te brengen van elke wijziging in de bestemming van de gehuurde ruimten en alleen personen uit te nodigen van wie het gedrag, de reputatie of de eerbaarheid
in geen enkel opzicht materiële of morele schade kunnen toebrengen aan het hotel, dat zich het recht voorbehoudt in te grijpen indien dat nodig blijkt.
Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, zal Bremberg vzw het recht hebben het evenement te annuleren zonder enigerlei schadeloosstelling.
Artikel 6
Er zal de klant slechts een factuur worden gestuurd voor bedragen van meer dan 300 EUR, en uitsluitend op zijn uitdrukkelijke vraag. Bremberg vzw behoudt zich evenwel het recht voor om vooraf de betaling
te eisen van de overeenkomstige rekening(en). Elke samenvattende rekening of factuur is contant betaalbaar zonder korting. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal een verwijlrente van 1% per maand
worden toegepast tot de volledige betaling. Bovendien zal vanaf de eerste ingebrekestelling als gevolg van een laattijdige betaling, van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15%
van het bedrag van de rekening of de factuur, met een minimum van 150 EUR. Elke laattijdige betaling van één rekening of factuur geeft het hotel of elk ander etablissement van Brem-

berg vzw het recht om alle orders, reserveringen, prestaties, verkopen of leveringen, van welke aard ook, op te schorten.
Artikel 7: Overmacht
In geval van overmacht, onvoorzienbare of onweerstaanbare gebeurtenissen of gebeurtenissen buiten de wil van de betrokken partij om, wordt de betrokken
partij zonder schadevergoeding ontheven van haar verplichtingen. Ze verbindt zich er evenwel toe om de andere partij met alle mogelijke middelen op de
hoogte te brengen, ten einde de mogelijke schade te beperken.
Artikel 8
De overeenkomst voor reservering van het hotel wordt beheerst door de Belgische wet.
Over alle geschillen voortvloeiend uit de onderhavige overeenkomst wordt uitsluitend geoordeeld door de bevoegde rechtbank van de plaats waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap zich bevindt.
BIJZONDERE CONTRACTVOORWAARDEN VOOR GROEPEN
ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVING
In deze voorwaarden begrijpen de contractsluitende partijen onder:
1.
het hotel: het hotel dat de naam "Bremberg" draagt en wordt uitgebaat door de vzw Bremberg en waarmee een overeenkomst wordt gesloten
2.
de klant: de partij die met het hotel een overeenkomst sluit
3.
de groep: minimum 15 personen voor wie in principe dezelfde datum van aankomst en vertrek is voorzien, van wie het verblijf of de accommodatie in het hotel het voorwerp uitmaakt van dezelfde overeenkomst
4.
de deelnemers: de leden van de groep
5.
de offerte: het aanbod dat door het hotel aan de klant wordt overgemaakt
6.
de pro-formafactuur: raming door het hotel van de totale prijs van de door haar te leveren diensten, berekend op basis van de offerte en van de
door de klant meegedeelde gegevens
7.
eindfactuur: de totale prijs van de door het hotel geleverde diensten, berekend op basis van alle geleverde prestaties
8.
" no show ": de groep daagt niet op in het hotel op de voorziene datum van aankomst, zonder schriftelijke annulering door de klant
9.
catering: het verstrekken van voeding en drank door het hotel
ARTIKEL 2 - TOEPASSINGSGEBIED
De onderhavige bijzondere contractvoorwaarden voor groepen zijn integraal van toepassing op elke overeenkomst voor groepen die met het hotel wordt
gesloten en hebben bij uitsluiting voorrang op alle mogelijke afwijkende voorwaarden, bepalingen of modaliteiten die vermeld zouden zijn in brochures, in
prospectussen, op internetsites of in commerciële documenten van welke aard dan ook.
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ARTIKEL 3 - ONTSTAAN VAN DE OVEREENKOMST
De duur van het aanbod wordt uitdrukkelijk aangegeven in de offerte.
De overeenkomst wordt gesloten op het moment dat het hotel, gedurende de periode dat haar offerte geldig is, een gedateerd en ondertekend exemplaar
ontvangt van zowel de offerte als van de onderhavige bijzondere contractvoorwaarden voor groepen alsook van de algemene contractvoorwaarden van het
hotel, met op al deze documenten een stempel van de klant en de handgeschreven vermelding "goed voor akkoord' indien de klant een rechtspersoon is.
ARTIKEL 4 - WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
Elke wijziging van de overeenkomst kan slechts plaatsvinden mits uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van beide contractpartijen.
ARTIKEL 5 - TARIEVEN
De aangeduide tarieven zijn nettotarieven, inclusief BTW en alle mogelijke taksen, en zijn niet-commissioneerbaar.
ARTIKEL 6 - VOORSCHOTTEN
De klant verbindt zich ertoe om, op eenvoudig verzoek van het hotel en uiterlijk op een door het hotel te bepalen datum, een voorschot gelijk aan 30% van
het totale bedrag van de pro-formafactuur te betalen op rekening 132-5054686-57 bij Delta Lloyd - IBAN: BE09 132505468657 - BIC: BNAGBEBB. Dit
voorschot wordt in mindering gebracht op het bedrag van de eindfactuur.
Betreft de overeenkomst een reeks opeenvolgende, gelijkaardige prestaties, dan verbindt de klant zich ertoe om, op eenvoudig verzoek van het hotel en uiterlijk op een door het hotel te bepalen datum, een voorschot te betalen gelijk aan het volledige bedrag van de eerste prestatie in de reeks. Dit voorschot zal pas
in mindering gebracht worden op het bedrag van de eindfactuur van de laatste prestatie in de reeks.
Indien de klant het gevraagde voorschot niet uiterlijk op de door het hotel bepaalde datum heeft betaald, heeft het hotel het recht om zonder ingebrekestelling
en zonder dat enige vergoeding zal verschuldigd zijn, een einde te stellen aan de overeenkomst ten koste van de klant. De aldus voorziene beëindiging van de
overeenkomst door het hotel gebeurt door eenvoudige schriftelijke kennisgeving.
ARTIKEL 7 - BEVESTIGING VAN HET AANTAL DEELNEMERS
De klant verbindt zich ertoe het aantal deelnemers te bevestigen ten laatste 21 dagen voor de aankomst van de groep. De definitieve lijst met de namen van
alle deelnemers en, indien overnacht wordt, de kamerverdeling, dient uiterlijk de tiende dag voor de aankomst van de groep te worden doorgegeven.
Indien de klant het aantal deelnemers niet bevestigt conform de bepalingen van dit artikel, heeft het hotel het recht om gebruik te maken van de kamers die
oorspronkelijk gereserveerd waren maar niet bevestigd werden, zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
Indien de definitieve lijst met deelnemers minder dan tien dagen voor de aankomst van de groep op schriftelijk verzoek van de klant nog moet uitgebreid
worden met bijkomende deelnemers, zal het hotel trachten hieraan tegemoet te komen voor zover de beschikbaarheid van kamers in het hotel dit toelaat.
De bepalingen van dit artikel gelden onverminderd de toepassing van de regeling inzake annulering zoals beschreven in artikel 9 hierna.
ARTIKEL 8 - ONVOLDOENDE KAMERS
Indien bij aankomst in het hotel blijkt dat er onvoldoende kamers beschikbaar zijn om in het hotel alle leden onder te brengen van de groep waarvoor de
reservering conform artikel 7, eerste lid bevestigd werd, heeft het hotel het recht om deze groep geheel of gedeeltelijk onder te brengen in een ander hotel
van gelijke categorie.
Het hotel bepaalt vrij de keuze van dit alternatieve hotel en staat in voor de verplaatsingskosten naar het alternatieve hotel alsook voor de kosten van overnachting in dat hotel. Onder geen beding zal het hotel waarin oorspronkelijk gereserveerd werd echter gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding van welke aard dan ook aan de klant.
ARTIKEL 9 - ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST EN NO-SHOW
Elke gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de klant dient schriftelijk te gebeuren. De datum waarop het hotel kennis krijgt van de
schriftelijke annulering door de klant, is bepalend voor de eventuele schadevergoeding die zal verschuldigd zijn aan het hotel naar aanleiding van de annulering.
De schadevergoeding verschuldigd door de klant aan het hotel naar aanleiding van een annulering, bestaat in een percentage van het totale bedrag van de
geannuleerde prestatie zoals voorzien in de pro-formafactuur en wordt als volgt vastgelegd:
- annulering uiterlijk op de 30ste dag voor de aankomst van de groep:
- annulering vanaf de 29ste tot en met de 15de dag voor de aankomst van de groep:
- annulering vanaf de 14de tot en met de 8ste dag voor de aankomst van de groep:
- annulering minder dan 8 dagen voor de aankomst van de groep:

0%
50%
75%
100%

In geval van no-show, erkent de klant 100% van het totale bedrag van de pro-formafactuur verschuldigd te zijn
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ARTIKEL 10 - EENZIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR HET HOTEL
Wanneer één of meerder deelnemers het goede functioneren van het hotel verhinderen, de reputatie van of veiligheid in het hotel in gevaar brengen, het
verblijf van andere gasten van het hotel storen, dronken zijn of vernielingen aanbrengen in het hotel en zo meer, heeft het hotel het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen en naar keuze één of meerdere individuele deelnemers dan wel de gehele groep te verwijderen uit het hotel, evenals de verdere
verstrekking van diensten aan de groep geheel of gedeeltelijk stop te zetten, zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van de klant.
Het nemen van dergelijke maatregelen door het hotel heeft niet tot gevolg dat de klant een deel van de eindfactuur voor het verblijf van de betreffende groep
niet zou moeten betalen.
ARTIKEL 11 - BIJKOMENDE KOSTEN GEMAAKT IN NAAM EN VOOR REKENING VAN INDIVIDUELE DEELNEMERS
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, staan de individuele deelnemers zelf in voor de bijkomende kosten die zij maken tijdens hun verblijf
in het hotel. Deze kosten omvatten onder meer kosten voor de minibar, de bar, het restaurant, de wasserij evenals voor de telefoon.
Dergelijke extra kosten dienen door de individuele deelnemers uiterlijk 1 uur voor het voorziene vertrek van de groep te worden betaald aan de receptiebalie
van het hotel.
De klant heeft de uitdrukkelijke verplichting te zorgen voor een tijdige afrekening door de individuele deelnemers en zal bij gebreke aan betaling zelf gehouden zijn de niet-vereffende extra kosten te betalen.
Het hotel kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het laattijdige vertrek van de groep, wanneer dit laattijdige vertrek te
wijten is aan het afrekenen van de extra kosten gemaakt door de individuele deelnemers.
ARTIKEL 12 - BIJKOMENDE KOSTEN GEMAAKT IN NAAM EN VOOR REKENING VAN DE GROEP
De klant zal instaan voor de betaling van alle kosten van prestaties die niet in de overeenkomst werden opgenomen, doch die tijdens het verblijf in het hotel
door de klant of één van de deelnemers werden besteld hetzij rechtstreeks bij het hotel, hetzij via het hotel bij een derde partij, hetzij rechtstreeks bij een
derde partij en die geen kosten zijn zoals bepaald in artikel 11.
De klant zal onvoorwaardelijk instaan voor de betaling van alle kosten met betrekking tot dergelijke bijkomende prestaties, inclusief alle facturen die een
derde partij aan het hotel zou gericht hebben in de verkeerde overtuiging dat de bestelling in naam en voor rekening van het hotel zelf zou geplaatst zijn.
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ARTIKEL 13 - CATERING
Elk verbruik van voeding of dranken andere dan aangeboden door het hotel is verboden, tenzij er vooraf schriftelijk een andersluidende overeenkomst werd
gesloten met het hotel.
Indien de overeenkomst voorziet dat een groep één of meerdere maaltijden zal gebruiken in het hotel, dient de klant ten laatste de tiende dag voor de voorziene datum van dit evenement zijn menu- of buffetkeuze schriftelijk te bevestigen aan het hotel. Maakt de klant voor deze datum geen keuze, dan heeft het
hotel het recht om zelf een keuze te maken in de categorie van menu’s of buffetten die in de overeenkomst voorzien werd.
De klant verbindt er zich eveneens toe om minstens drie werkdagen voor de datum van het evenement, schriftelijk het exacte aantal personen die zullen
deelnemen aan de maaltijd door te geven aan het hotel. Wanneer tijdens het evenement blijkt dat er meer deelnemers zijn dan oorspronkelijk doorgegeven
aan het hotel, zal het hotel trachten naar best vermogen aan de vraag tegemoet te komen, zonder dat het hotel evenwel gehouden kan zijn om meer dan het
door de klant bestelde aantal maaltijden te leveren en zonder dat het hotel gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.
Zowel alle niet-genuttigde maaltijden, als alle extra geleverde maaltijden dienen door de klant te worden betaald.
ARTIKEL 14 - VRIJMAKEN VAN DE KAMERS
Het hotel verbindt zich er toe de kamers ter beschikking van de klant te stellen vanaf 16 uur op de dag van de aankomst. De kamers dienen vrijgemaakt te
zijn om ten laatste 10u30 op de dag van vertrek.
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ARTIKEL 15 - FOTOREPORTAGE
De klant dient het hotel vooraf op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van een fotograaf die opnames (foto's, video's,…) zal maken in het hotel.
ARTIKEL 16 - MUZIKALE EVENEMENTEN
Alle wettelijke formaliteiten die dienen vervuld te zijn voor het organiseren van bepaalde muzikale evenementen, zoals bijvoorbeeld de aangifte bij SABAM,
dienen vervuld te worden door de klant. Het hotel draagt geen enkele verantwoordelijkheid dienaangaande en kan er niet op aangesproken worden indien
blijkt dat bepaalde rechten niet betaald en/of bepaalde formaliteiten niet vervuld werden.
ARTIKEL 17 - BEURZEN EN EVENEMENTEN DOOR DE KLANT GEORGANISEERD IN HET HOTEL
Bij elke beurs of evenement dat door de klant in het hotel georganiseerd wordt en waarbij de klant één of meerdere standen wenst op te bouwen of decoratie
wenst aan te brengen in het hotel, dient de klant het hotel uiterlijk 10 dagen voor de aanvang van het evenement schriftelijk op de hoogte te stellen van de
aard en de omvang van de voorgenomen standenopbouw of het decoratieproject, opdat het hotel zijn goedkeuring kan verlenen.
Indien geen goedkeuring wordt verleend, behoudt het hotel zich het recht voor de opbouw van de standen en het aanbrengen van decoratie te verbieden of te
verhinderen tijdens het evenement, zonder dat enige schadevergoeding door het hotel zal verschuldigd zijn.
De klant zal er verder zorg voor dragen dat alle materialen die door hem in het hotel worden aangewend ter verwezenlijking van zijn project nadien door
hem verwijderd worden en de lokalen in perfecte staat worden achtergelaten. Beschadigingen aan de ter beschikking gestelde lokalen zullen aan de klant
worden aangerekend. Het vermoeden dat de klant aansprakelijk is voor alle beschadigingen aan de ter beschikking gestelde lokalen na afloop van de beurs of
het commercieel evenement, kan worden weerlegd doordat de klant het hotel vooraf schriftelijk op de hoogte stelt van bepaalde beschadigingen die reeds
aanwezig zijn vooraleer de opbouw van de standen en het aanbrengen van de decoratie een aanvang neemt.
Elke handelsactiviteit of verkoop aan het publiek door de klant of door een individueel lid van de groep is strikt verboden in het hotel.
Indien de beurs of het evenement gepaard gaat met het vragen van een toegangsprijs, dient de klant het hotel hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te brengen . Het personeel van het hotel mag in geen geval deelnemen aan de inning van de toegangsprijs.
Het hotel draagt geen enkele verantwoordelijkheid van welke aard dan ook voor de mogelijke schadelijke gevolgen die voortvloeien uit de organisatie van de
beurs of het evenement. De klant draagt zelf alle verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door individuele leden van de groep, deelnemers aan de
beurs of het evenement, genodigden, gasten of bezoekers.
Indien de klant zelf een derde partij tewerkstelt of beroep doet op de diensten van een derde partij, zal de klant burgerlijk aansprakelijk zijn voor alle schade
die door deze derde al dan niet rechtstreeks veroorzaakt wordt aan het hotel, erkent de klant uitdrukkelijk te zullen instaan voor de betaling van deze schade
aan het hotel en neemt de klant de verplichting op zich om indien nodig het hotel in een gerechtelijke procedure te vrijwaren voor alle sommen waartoe het
hotel zou kunnen veroordeeld worden als gevolg van de door deze derde veroorzaakte schade.
ARTIKEL 18 - GEBRUIK VAN NAAM EN HANDELSMERK
Voor elk gebruik van de naam van de vennootschap, het hotel, het logo of het handelsmerk moet vooraf de schriftelijke toestemming van het hotel worden
verkregen.
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ARTIKEL 19 - DIEFSTAL EN BESCHADIGING VAN MATERIAAL
Het hotel is niet aansprakelijk voor de diefstal van materiaal, noch voor de beschadiging van materiaal of de schade veroorzaakt door materiaal dat door de
klant wordt meegebracht in het hotel. De klant dient zelf zorg te dragen voor de integriteit en de veiligheid van dit materiaal en sluit zelf de diefstal-, schadeen aansprakelijkheidsverzekeringen af die hij nodig acht.
ARTIKEL 20 - TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
De klant verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van alle bepalingen van de algemene voorwaarden van het hotel, bijgevoegd als bijlage of op de
achterzijde van het onderhavige document. De klant aanvaardt dat deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken van de overeenkomst, voor zover
specifieke bepalingen van de onderhavige bijzondere voorwaarden ofwel van de schriftelijke
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