
 

Algemene voorwaarden Feestzalen & Traiteurdienst Jacky Jaeken 
Artikel 1 – OPTIES/RESERVATIES/ANNULATIES 
Bij aanvraag van een offerte , kan de klant een optie krijgen. Deze optie is vrijblijvend en gegarandeerd gedurende de 
overeengekomen termijn met Traiteur JJ. Bij bevestiging is de klant gehouden om een voorschot te betalen. Ontvangt 
Traiteur JJ binnen de afgesproken termijn geen voorschot dan vervalt de reservatie en wordt de klant geacht de 
overeenkomst te hebben geannuleerd. Wijziging van aantal personen kan tot 5 dagen voor het evenement. Bij 3 maanden 
voor het feest, vervalt de waarborg. 
 
Artikel 2 – VOORSCHOT 
Het voorschot bedraagt 25% van het totaal overeengekomen bedrag incl. btw. Of indien anders overeengekomen tijdens de 
bespreking van het feest/event. De betaling dient te gebeuren via overschrijving/Bancontact of cash. 
 
Artikel 3 – ZAALAANKLEDING, DECORATIE 
Het is niet toegestaan materialen aan muren, plafonds, meubilair en vloeren te bevestigen. Het gebruik van confetti , confetti 
bommen, vuurwerksterretjes en alle andere dergelijke feestartikelen zijn  verboden. Indien er extra opkuiswerk moet verricht 
worden (morsen kaarsenvet /toiletten extreem vuil achterlaten /onwel worden) zal er tevens ook een extra kost worden 
doorgerekend. Andere wel toegestane decoratie dient na het feestgebeuren verwijderd te worden en de zaal dient in 
originele staat achtergelaten te worden. 
 
Artikel 4 – ROOKVERBOD 
Naar wettelijke bepaling geldt een algemeen rookverbod in het hele gebouw. Dit dient door de klant en zijn gasten 
gerespecteerd te worden. Bij gebreke hieraan zullen de hieruit voortvloeiende eventuele boetes en sancties te zijnen laste 
vallen. Gelieve geen peuken in de omgeving van onze zaal achter te laten. De nodige asbakken worden hiervoor voorzien. 
Vraag er ook gerust naar. 
 
Artikel 5 – SCHADE 
De klant is aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan het gebouw, tuin, terras en parking. Dit zowel ingevolge fouten of 
onvoorzichtigheden begaan door de klant of zijn gasten.  Traiteur JJ is evenmin verantwoordelijk voor diefstal, brand en 
ongevallen die zich zouden voordoen op de parking, in het gebouw of vestiaire, tuin en terras tijdens het evenement. De 
klant dient Traiteur JJ te vrijwaren voor alle schade die ten gevolge van (geluid)hinder wordt veroorzaakt en aanvaardt het 
recht om laatstgenoemde in te grijpen wanneer de wettelijk toegestane geluidsnormen worden overschreden. Eventueel 
met politietussenkomst. 
 
Artikel 6 – ENTERTAINMENT 
Er kan een huis DJ geboekt worden via Traiteur JJ. OF een  DJ / band / animatie naar eigen keuze wij vragen hiervoor een 
vaste vergoeding van 50 euro . Elke  vorm van entertainment dient op voorhand besproken te worden. 
 
Artikel 7 – AFHALINGEN/TRAITEUR 
Borden en bestek zijn inclusief vanaf 20 personen. Deze moeten niet afgewassen worden. Wel vragen we aan de klant om de 
eventuele etensresten te verwijderen en de materialen terug te brengen de dag nadien , voor 12 uur. Indien Traiteur JJ de 
geleende materialen de materialen moet komen ophalen dan rekenen wij hiervoor een kost aan van 30 euro. Het uur wordt 
onderling afgesproken. 
 

Artikel 8 – ONDERLINGE AFSPRAKEN 
 
Datum Feest: 
Welke feestzaal: 
Naam en Voornaam: 
Telefoonnummer: 
Gelegenheid van het feest: 
Aantal personen: 
Speciale wensen: 
DJ of band of animatie: 
 
Handtekening Klant   Handtekening verantwoordelijke feestzaal 

 


