Algemene voorwaarden
Particulieren
Betalingen
 Wanneer een ruimte door u is gereserveerd, dient u een borg van € 200,00 te
betalen.
 Alle betalingen geschieden minimaal 1 week vóór de activiteit (contant of pin bij de
balie)
 De borg wordt de eerstvolgende werkdag geretourneerd, mits er geen schade is
ontstaan, geen spullen zijn verdwenen of extra schoonmaakkosten zijn gemaakt.
Catering
De mogelijkheid bestaat om de bar af te kopen. De kosten hiervan bedragen:
0 – 50 gasten € 60,00
50 – 100 gasten € 90,00
100 – 135 gasten € 125,00
135 – 180 gasten € 165,00
 In het Grand Café is barafkoop niet mogelijk.
 Eigen en/of externe catering is alleen mogelijk na uitdrukkelijke toestemming van het
Treslinghuis.
 Wanneer het Grand Café is geopend kan er géén gebruik worden gemaakt van de
keuken.
Op werkdagen is de keuken vanaf 21.00 uur beschikbaar, op maandagen
vanaf 15.00 uur. In het weekend is de keuken volledig beschikbaar. De keuken kan tegen
extra kosten (€ 27,50) gebruikt worden voor het bereiden/verwarmen van spijzen en
dranken.
 Spijzen bereiden/verwarmen op het gasfornuis, in de oven, au bain marie of in de
magnetron is toegestaan.
 Van deze voorzieningen kan in overleg gebruik worden gemaakt:
- afwasmachine
- bestek, borden, kopjes, soepkoppen bestemd voor verhuur
- gasstellen (8 pitten)
- hotpots (2)
- koelkast (theaterzaal)
- magnetron
- oven







Van de volgende voorzieningen mag geen gebruik worden gemaakt i.v.m.
mogelijke kostbare schade dan wel kruisbesmetting (HACCP):
- steamer
- bestek, borden, koffie/theekopjes en soepkoppen bestemd voor het Grand Café
- koelkast/vriezers (keuken)
- keukengerei
- frituurpan

Huisregels
 De aanwijzingen van de beheerder(s) van het Treslinghuis dienen ten allen tijde te
worden opgevolgd.
 Huisdieren, wapens en drugs zijn niet toegestaan.
 Glaswerk mag niet mee naar buiten.
 In het gehele Treslinghuis is een rookverbod van kracht.
 Nooduitgangen dienen altijd vrijgehouden te worden.
 Mocht u onverhoopt iets stuk maken, dan bent u verplicht dit direct aan ons te melden.
 Om 00.30 uur sluit het pand.
Muziek, beeld & geluid
 Er kan gebruik worden gemaakt van de geluidsinstallatie (€ 25,40).
 Een dvd/cd-speler is aanwezig.
 Om 23.00 uur moet het geluid zachter, en om 00.00 uur moet het stil zijn.
 Er kan gebruik worden gemaakt van een beamer + projectiescherm (€ 25,40).
Reserveren
 U kunt direct een ruimte reserveren of in optie laten zetten via
de website of rechtstreeks op 050 – 317 12 80.
 Een optie vervalt zonder tegenbericht na twee weken automatisch.
 Wanneer het Grand Café wordt afgehuurd en er meer dan €500 baromzet wordt
gegenereerd vervalt de huur.
 Een reservering en/of cateringopdracht kunt u tot uiterlijk één week van tevoren
kosteloos annuleren. Daarna worden de kosten in rekening gebracht.
 De ruimtes kunnen per dagdeel worden gehuurd. Onze dagdelen zijn:
- Ochtend
08.00 – 12.30 uur
- Middag
13.00 – 17.30 uur
- Avond
18.00 – 22.30 uur
Bij twee aansluitende delen krijgt u 5% korting, bij drie delen 10% korting.
 Het kan voorkomen dat uw tijden niet geheel overeenkomen met onze dagdelen.
Het is mogelijk extra uren voor en/of na het dagdeel te reserveren. Het uurtarief hiervoor
is € 27,50.
 Wanneer er geen verhuur is op vrijdag is het mogelijk om kosteloos op deze dag te
versieren of voor te bereiden voor een feest of bijeenkomst in het weekend.
Schoonmaak en afval
 De ruimte wordt schoon aan u opgeleverd, wij verwachten dat u deze net zo achterlaat.
 Bij gebruik van de keuken dient u alle gebruikte voorzieningen, de werkbanken en de
vloer schoon achter te laten.
 Maximaal 3 afvalzakken per gehuurde ruimte voert u zelf af, buiten in de container van
het Treslinghuis. De sleutel is af te halen bij het personeel van het Treslinghuis.
Mocht u meer afvalzakken hebben dan kunt u deze of zelf meenemen of in overleg met
de beheerder achterlaten. Kosten hiervoor zijn € 31,54 (incl. BTW)

