Communiemenu 2019
Lente- of groeifeest
Feestzalen

DeWaterhoek

Algemene voorwaarden
Geen zaalhuur voor feesten met een volwaardig diner.
Alle prijzen zijn uitgedrukt inclusief btw. Zaalonkosten, kaarsen en bloemen, tafellinnen, bestekken, glazen en
stoelhoezen zijn in de prijs inbegrepen. U heeft een privézaaltje vanaf 10p. Indien het gereserveerde aantal sterk
afwijkt van het uiteindelijk aantal behouden wij ons het recht de gevraagde zalen te veranderen
Bij het verlaten van de zaal na de feest dient de klant alle geschenken en bloemen mee te nemen.
In de zalen is achtergrondmuziek en WIFI aanwezig. Het onaangekondigd meebrengen van eigen muziekinstallaties is
niet toegestaan. De meeste zalen en toiletten zijn toegankelijk voor andersvaliden en kinderwagens.

Verloop van uw feest
De aperitieven starten om 12u/12u30/13u/13u30/14u en duren telkens 45minuten (tenzij verlenging supplementair).
Bij mooi weer voorzien we het aperitief in de tuin. Bij slecht weer voorzien we een alternatief binnen.
In beide gevallen zijn er zit- en staanplaatsen.
Onaangekondigde laatkomers schuiven mee aan het gerecht dat op dat moment wordt geserveerd.
Soep wordt standaard een 2de keer aangeboden Wij voorzien een normale portie in het hoofdgerecht. Indien vlees
en groenten een 2de maal moeten worden aangeboden geldt een supplement van 10% op de eenheidsprijs van het
hoofdgerecht (n.v.t. op kinder- of jeugdmenu). Dit moet bij de menubespreking worden aangegeven. Kroketjes worden
standaard bijgevuld. Er worden geen etensoverschotten of desserts van het dessertbuffet mee naar huis gegeven na
het feest. (ook niet van laatkomers of no-show)
Honden zijn niet toegelaten. Parkings en vestiaire zijn gratis en niet bewaakt. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid
hieromtrent af. De organisatoren van het feest zijn verantwoordelijk voor diefstal of schade die door hun genodigden
aangericht worden aan zowel het gebouw, materiaal, parkings en tuinen.
Er geldt een rookverbod in alle zalen, gangen, wc’s en aanhorigheden. In de tuin zijn tenten aanwezig om het uw
rokende gasten zo aangenaam mogelijk te maken.
Klachten in verband met het feest dienen de dag zelf te gebeuren of binnen 24uur na het beëindigen van het feest.

Persoonsgegevens – GDPR - privacy
Uw persoonsgegevens worden door WH-Culinair, Verdaelstraat 14, 3450
Geetbets verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie
als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd
belang om te ondernemen.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen
op info@dewaterhoek.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren
of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat
35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op
www.dewaterhoek.be.
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Toegankelijkheid
Onze zalen en toiletten zijn toegankelijk voor andersvaliden en kinderwagens. Indien u gasten
heeft met een mobiele beperking meldt u dit best bij reservatie. U mag gratis gebruik maken van
de rolstoel die zich in het mindervalidentoilet bevindt.

Menukeuze
Bij dit menu zijn aperitief gedurende 45minuten met 3 hapjes gratis.
Bij een wijziging in het menu indien niet voorzien in deze brochure gelden de eenheidsprijzen uit onze algemene
brochure 2019. Het aperitief en 3 hapjes worden dan supplementair verrekend (twv 11euro).
Alle gerechten moeten voor 1 april 2019 vastgelegd zijn. Slechts 1 menu per groep, met uitzondering van het kinder–
en vegetarisch menu, “speciale” menu’s bv lactose of glutenvrij. Vegetarische en “speciale” menu’s worden verrekend
zoals de andere menu’s. Indien de kinderen een verrassingsijs kiezen geldt dit ook voor de volwassenen. Bij afwijking
wordt het verrassingsijs supplementair verrekend aan 40euro/stuk. De gerechtenkeuzes mogen ook worden
doorgemaild naar info@dewaterhoek.be.
Zwembadzaal (enkel indien u deze zaal reserveerde): Er is een constante waterverwarming voorzien tussen Pasen en
Pinksteren. Indien er wordt gezwommen zal een verwarmingskost van 150 euro worden aangerekend. Als u niet datum
gebonden bent voor het feest kan dit ook op een zaterdag of feestdag worden geboekt.

Vegetarisch/gluten/lactose/allergenen/niet alcoholisch
Steeds op voorhand bestellen - bestelling de dag van het feest zelf = supplementair verrekend
Conform het Koninklijk besluit van 13 december 2014 tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van
bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen.
Voor extreme reacties op deze stoffen vragen wij uw gasten persoonlijk contact met ons op te nemen via
info@dewaterhoek.be of telefonisch elke maandag tussen 10u-12u.
Voor het menu wordt hiermee rekening gehouden, voor de hapjes bij de receptie in beperkte mate.
Indien u niet alcoholische schuimwijn, witte en rode wijn wenst te voorzien zijn deze in beperkte mate voorradig.
Gelieve ons te verwittigen als u hiervan gebruik wenst te maken.
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LANGE MENU 2019
Tijdsduur menu: 45 minuten aperitief + 4,5uur aan tafel inclusief pauze voor hoofdgerecht
Luxemburgse huisschuimwijn ~ St-Feuillien van ‘t vat ~ 3 hapjes

Extra hapjes aan 1,30euro stuk

Supplement cava 1,50euro pp – prosecco 4,50euro pp

***
Gerookte Holsteiner ~ champignonmousse ~ taartje van krab, avocado en tomaat
Vegetarisch: spelt ~ comté ~ zachte pepertjes ~ cidervinaigrette
Vismenu: fijnproeversbord van vis

***
Romig soepje van asperges of Romig soepje van trostomaten ~ balletjes
Vegetarisch of vismenu: romig soepje van asperges

***
Tongschar ~ witte en groene asperges ~ Italiaanse parels
of Kippenfilet ~ champignon ~ kippenballetjes ~ bladerdeegje (= vidé met een moderne “touch”)
Vegetarisch en vismenu:: Ragout van witte en groene asperges ~ tuinbonen ~ Italiaanse Parels

***
Varkenshaasje of Traag gegaarde lamssteak of Kalfs ribeye
Voorjaarsgroenten ~ aardappelkroketjes

Indien vlees en groenten een 2de keer moet worden aangeboden (“repas”) geldt een supplement:
1,70 euro pp voor varkenshaasje of 2,00 euro pp voor lamssteak of 2,20 euro voor kalfs ribeye
Vegetarisch: quinoa ~ bulgur ~ erwten ~ butternut ~ groentjes
Vis: Tongschar ~ voorjaarsgroenten

Verrassingsijs met chocoladesaus geserveerd
Keuze uit: Clown, zwaan, eend,
Mickey/Minni Mousse, lam, voetbal,
tennisthema, poes, hond, hartje, trein, pop,
ronde bloemetjestaart

***

Andere thema’s enkel via een biscuit bij de koffie aan meerprijs

Of
Witte chocolade ~ praliné ~ karamel ~
gezouten boter ~ lolly van vanille-ijs
***
Koffie en culinaire proevertjes
(petit fours, pralines,…)

Lange communiemenu
met keuze hoofdgerecht

Zonder drank aan tafel

Volwassenen all-in
4,5uur

Jeugd van 12tem15jaar
met frisdranken 4,5uur –
nvt voor volwassenen

Varkenshaasje

60,00euro

77,75euro

71,25euro

Lamssteak

63,00euro

80,75euro

74,25euro

Kalfs ribeye

65,00euro

82,75euro

76,25euro
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KORTE MENU 2019
Tijdsduur menu: 45 minuten aperitief + 4uur aan tafel inclusief pauze voor hoofdgerecht
Luxemburgse huisschuimwijn ~ St-Feuillien van ‘t vat ~ 3 hapjes
Extra hapjes aan 1,30euro stuk

Supplement cava 1,50euro pp – prosecco 4,50euro pp

***
Gerookte Holsteiner ~ champignonmousse ~ taartje van krab, avocado en tomaat
Vegetarisch: spelt ~ comté ~ zachte pepertjes ~ cidervinaigrette
Vismenu: fijnproeversbord van vis

***
Tongschar ~ witte en groene asperges ~ Italiaanse parels
of Kippenfilet ~ champignon ~ kippenballetjes ~ bladerdeegje (= vidé met een moderne “touch”)
Vegetarisch en vismenu:: Ragout van witte en groene asperges ~ tuinbonen ~ Italiaanse Parels

***
Varkenshaasje of Traag gegaarde lamssteak of Kalfs ribeye
Voorjaarsgroenten ~ aardappelkroketjes

Indien vlees en groenten een 2de keer moet worden aangeboden (“repas”) geldt een supplement:
1,70 euro pp voor varkenshaasje of 2,00 euro pp voor lamssteak of 2,20 euro voor kalfs ribeye
Vegetarisch: quinoa ~ bulgur ~ erwten ~ butternut ~ groentjes
Vis: Tongschar ~ voorjaarsgroenten

Verrassingsijs met chocoladesaus geserveerd
Keuze uit: Clown, zwaan, eend,
Mickey/Minni Mousse, lam, voetbal,
tennisthema, poes, hond, hartje, trein, pop,
ronde bloemetjestaart

***

Andere thema’s enkel via een biscuit bij de koffie
aan meerprijs

Of
Witte chocolade ~ praliné ~ karamel ~
gezouten boter ~ lolly van vanille-ijs
***
Koffie en culinaire proevertjes
(petit fours, pralines,…)

Korte communiemenu
met keuze hoofdgerecht
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Zonder drank aan tafel

Volwassenen all-in
4uur

Jeugd van 12tem15jaar
met frisdranken 4uur –
nvt voor volwassenen

Varkenshaasje

55,00euro

72,00euro

65,00euro

Lamssteak

58,00euro

75,00euro

68,00euro

Kalfs ribeye

60,00euro

77,00euro

70,00euro

KINDERMENU 2019
Kindercocktail ~ 3 hapjes
Extra hapjes aan 1,30euro stuk

***
Kaaskroketje ~ gemalen kaas ~ krokant slaatje
***
Romig soepje van trostomaten ~ balletjes
***
Vidévlees ~ bladerdeegje
***
Schijfje varkenshaasje
voorjaarsgroenten ~ aardappelkroketjes
***
Verrassingsijs met chocoladesaus geserveerd of kinderijsje
***
(Koffie) en culinaire proevertjes (petit fours, pralines,…)
Menukeuze

Zonder drank

Met frisdrank

Lange Kindermenu

30,75euro

42,00euro

Korte (*) Kindermenu

28,50euro

38,50euro

***

***

-3 jaar: gratis soep

(*) voor de korte kindermenu laat u kaaskroketje, soep of mini vidé weg

Pimp your icecream
Het ijsje voor de kinderen kan onafgewerkt worden geserveerd en de kinderen kunnen hun ijsjes zelf afwerken met
toppings, kleurrijke hagelslag, slagroom,…
Prijs: 1euro/kind
Pimp your icecream + 150gram aardbeien/kind: 3euro/kind
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Aanvullingen bij het aperitief!
•
•
•
•
•
•
•

800 gram nachos met kaasdip + 500 gram olijf: 35,00euro
Gemengde zoutjes en kruidige popcorn: 1,60/portie
Olijvenmix en een duo van tapenades met broodstengeltjes: 12,00euro per tafeltje
Tapasschotel: comté affiné ~ Ibericoham ~ chorizo: 12,00euro/plankje
Rabas van inktvis met tartaar: 4,00euro/portie
Gin tonic bar: 6,00euro/flesje tonic ~ Inclusief diverse gin- en tonic soorten en kruiden
Chips4kids: 1,60euro/kind (kan ook voor volwassenen)

Drankenkeuze
Per verbruik:
• Aperitief inbegrepen: Luxemburgse huisschuimwijn, St-Feuillien van ‘t vat, Kindercocktail
• Andere dranken aan eenheidsprijs
All-in:
• Aperitief: Luxemburgse huisschuimwijn, St-Feuillien van ‘t vat, Kindercocktail
• Wijnforfait 1: Witte, rode en rosé marktwijn
• Frisdranken: Appelsiensap, cola, cola zero, bruis en plat water, fanta, ice tea, schweppes tonic, appelsap,
		 fristi en chocomelk
• Vatbieren: Stella, St-Feuillien blond en St-Feuillien tripel
• Flesbieren: Duvel, Kriek Ter Dolen, Tripel Trezeke, St-Feuillien donker, Jupiler 0%

Pimp your party!
Piece monté (biscuit) in 2 etages en smaken (vanille/mokka/chocolade/
praliné/aardbei):
+/-16p in ronde vormen 15cm op 20cm: 96,00euro
Thema’s: Cars, basketbal, elke voetbalploeg, automerken, kabouters,
ninja turtles, prinsessen, boerderij, ballet, leger, rox, lego, make up,
hokey, dinosaurus, frozen, …
***
Candybar 3,5kg (500gr spekjes roos/wit ~ 500gr cola flesjes ~
500gr zure beren ~ 500gr zure kersen ~ 500gr dubbel kersen ~
500gr chocotoff ~ 500gram aardbeisnoep) – overschot krijgt u mee:
62,00euro
Snoeptaart: 25,00euro
Cupcakes-min 20 stuks: 2,75euro/stuk

Kinderanimatie
Speeltuin , springkussen en voetbalveld (bal zelf mee te brengen).
Volledig programma kinderanimatie elke zondag van 28/04/19 tot en met pinksteren + OHV
Ballonnenclown, grime, spel en knutselbegeleiding
Beperkte kinderanimatie op aanvraag voor feesten op een andere dag

8

Party planning
De Waterhoek begeleidt u graag in de voorbereiding van uw feest.
Creatievelingen mogen steeds een extra toets toevoegen aan hun feest mits overleg met de zaal. Heeft u (creativi)tijd
en handen te kort in uw voorbereiding dan staan we u graag bij.

Opendeurdag 1-2-3-4 februari 2019
Wijnproeverij en advies van onze wijnleverancier (gratis). Nadien kunnen stalen worden afgehaald en ontvangt u een
proefkorting van ½ van de eenheidsprijs.
Degustatie van verschillende gerechten door de keuken gepresenteerd. (betalend)

Bloemen en kaarsen
Standaard bloemversiering is inbegrepen: lage tafel- en receptietafel bloemen
Standaard kaarsenversiering is inbegrepen: houten enkelvoudige kandelaars op feesttafels + theelichten op receptietafels
 Huur zilveren 5-armige hoge kandelaar: 5euro/stuk (incl kaarsen)
 Huur witte 5-armige hoge kandelaar met bloemen in: 25euro/stuk (incl kaarsen)

Ballonnen: kleuren te kiezen + transportkost 5,00 euro per bestelling
Ballonstukjes (bv kindertafel)
Ballontros + lint + gewicht:
 Hoog op stokje: 15,50euro/stuk bedrukt
 Tros van 1 aan lint: 2,00euro onbedrukt
 Laag: 7,50euro/stuk bedrukt
 Tros van 2 aan lint: 4,00euro onbedrukt
 Tros van 3 aan lint: 6,00euro onbedrukt
Gouden/zilveren letters of initialen (80à100m hoog en +/-50cm breed): 12,00euro/stuk
!Zelf meegebrachte ballonnen dient u zelf op te blazen!

Kleurrijke tafeldecoraties
Werkt u graag in een bepaald thema dan bespreken wij dit graag met u.
Enkel voorbeeldthema’s (tussen 1,00euro-2,50euro pp) voor 2019 zijn:
 Pretty in pink and gold
 Ballet
 Stoere jeans
 Voetbal (themakleur naar keuze)
 Eco vintage
 Bloemetjes
Te bezichtigen op de opendeurdag.
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Drukwerken
Menukaarten kan u zelf aanleveren of door ons laten maken:
 Menukaarten tot en met 15 kaarten inclusief drukwerk: € 1,90 per kaart
 Menu opgerold in flesje: € 1,90 per flesje
 A4: 1,90euro/stuk inclusief drukwerk (1/tafel)
 Wegbeschrijvingen worden u digitaal aangeleverd op aanvraag. Gedrukte kaartjes: 0,10euro/stuk

Aantallen en tafelschikking
Het aantal aanwezige personen moet schriftelijk of persoonlijk worden meegedeeld
14 dagen voor het feest. Kleine aanpassingen kunnen nog tot 24uur voor het feest via info@dewaterhoek.be
Om verwarring te voorkomen is de eretafel bij voorkeur nummer 1 (= tafel van de communicant)
Gelieve vanaf 2 tafels een namenlijst te maken.
Geschenken, naamkaartjes en menukaarten voor uw gasten moeten de dinsdag, donderdag of vrijdag voor het feest
worden binnengebracht in kartonnen dozen met bovenaan een duidelijke vermelding van feestdatum en naam.

Min 6p
Max 12p
(à 13p)

Min 13p
Max 20p (à 30p)

Vroege missen of vroeger aperitieven?
Is de mis al tegen 9u en staat u om 10u30 alweer op het kerkplein dan
kan u samen met uw
gasten al naar De Waterhoek afzakken voor een korte high tea.
• 1 mini beignet gevuld met nutella + 1 mini rozijnkoek +
		 1 mini wafeltje met poedersuiker
• Koffie, chocomelk en thee zijn inbegrepen
		 (ander dranken per verbruik)
• Prijs: 7,5euro pp
***
U kan ook vroeger starten met het aperitief en een optie kiezen uit
“aanvullingen bij het aperitief”. De dranken worden per verbruik
genoteerd voor deze korte periode.

10

Standaard wijn- en drankenforfait tijdens diner
Wijnforfait 1 “All-in” (marktwijnen)
De witte, rode en rosé marktwijnen veranderen maandelijks naar advies van onze leverancier
2u:9,50euro

2,5u:11,00euro

3u:11,75euro

Wijnforfait 2 “All-in”
Italië Puglia Grifo
Gascogne Domaine de Miselle veilles vignes
Estrella de Murviedro (zoet)
2u:10,50euro

2,5u:12,50euro

3u:13,50euro

Wijnforfait 3 “All-in”
Italië Puglia Grifo
Gascogne Domaine de Miselle veilles vignes
Estrella de Murviedro (zoet)
2u:12,00euro

2,5u:14,00euro

3u:15,25euro

Wijnforfait 4 “All-in”
Languedoc Chardonnay Viognier Vignes de Nicole
Espana Rueda Verderrubi
2u:12,00euro

2,5u:14,00euro

3u:15,50euro

Wijnforfait 5 “All-in”
Languedoc Chardonnay Viognier Vignes de Nicole
Espana Rueda Verderrubi
		
2u:13,25euro

2,5u:15,75euro

3u:17,25euro

3,5u:13,75euro

4u:17,00euro

5u:19,25euro

Cotes du Rhone Domaine Grand Bouigard
Languedoc Paul Mas Cabernet Sauvignon
3,5u:16,50euro

4u:19,50euro

Bordeaux supérieur Chateau Tayet
Montepulciano d’Abruzzo Talamonti Moda
Spanje Murviedro Cepas Viejas Bobal

3,5u:18,25euro

4u:21,25euro

Cotes du Rhone Domaine Grand Bouigard
Languedoc Paul Mas Cabernet Sauvignon

3,5u:19,25euro

4u:22,75euro

Bordeaux supérieur Chateau Tayet
Montepulciano d’Abruzzo Talamonti Moda
Spanje Murviedro Cepas Viejas Bobal

3,5u:21,00euro

4u:24,50euro

5u:21,50euro

5u:23,25euro

5u:25,25euro

5u:26,75euro

Stopgeld zelf meegebrachte wijnen of champagne 75cl: 14,00euro/fles. Frisdranken, fles- en vatbieren worden apart
verrekend of in forfait. Forfait andere drank bij stopgeld
• voor receptie of aperitief: 3,60euro/uur
• tijdens diner aan tafel: 2,50euro/uur
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Dranken aan eenheidsprijs
Eenheidsprijzen wijnen
Witte wijnen/fles
Marktwijn
Italië Puglia Grifo
Gascogne Domaine de Miselle veilles vignes
Estrella de Murviedro (zoet)
Languedoc Chardonnay Viognier
Vignes de Nicole
Espana Rueda Verderrubi
Bourgogne Laforet Blanc J. Drouhin
Pinot Grigio Veneto Villa Sandi
Bourgogne Chablis Dom.
Séguinot-Bordet
Sancerre Les Belles Côtes Raimbault

Prijs
17,00
19,00
19,00
19,00

Omschrijving

24,00
24,00
30,00
30,00

Goudgeel, fris en zacht, lange fruitige afdronk
Verdejo, vol aroma van citrus en limoen
Droge chardonnay
Goudgeel, krachtige afdronk, licht gerookt aroma

36,00
40,00

Chardonnay, zachte tonen van boter
Krachtige sauvignon, mineralige ondertoon

Rosé wijnen/fles
Marktwijn

Prijs
17,00

Omschrijving

Rode wijnen/fles
Marktwijn
Cotes du Rhone Domaine Grand Bouigard
Languedoc Paul Mas Cabernet Sauvignon
Montepulciano d’Abruzzo Talamonti Moda
Bordeaux supérieur Chateau Tayet
Spanje Murviedro Cepas Viejas Bobal
Barbera d’Asti Blina
Bordeaux Medoc Bois de Roc reserve
Bourgogne Laforêt Pinot Noir Drouhin
Saint Emilion Grand cru Baron de Boutisse

Prijs
17,00
19,00
19,00
24,00
24,00
24,00
30,00
30,00
35,00
44,00

Omschrijving

Bombino Bianco
Colombard en gros manseng
Moscatel, zeer zoet, aromatisch en goudkleurig

Grenache en syrah, licht, licht bessenaroma
Volle smaak, donkere kleur
100% montepulciano
Merlot, caber. sauvignon en caber. franc, tannine
100% bobal dieprood, aroma’s van bosvruchten
Barberra, lage tannines, vol aroma, robijnrood
Merlot, caber. sauvignon en caber. franc
Pinot Noir, kersenrood, lange afdronk
Merlot, caber. sauvignon en caber. franc, tannine

Eenheidsprijzen andere dranken
Frisdrank per fles 1L
Frisdranken per glas
Koffie of thee van de bar
NA witte wijn / rode wijn per fles
Stella van het vat of jupiler 0%
Andere bieren
Digestieven per glas
Huiswijn/schuimwijn per glas
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8,00
2,50
3,00
17,00
2,50
4,00		
8,00
4,00

Aanpassingen in het dessert
Tijdens de communieperiode maken onze koks met veel zorg en toewijding ijsstukken en mooie desserts voor uw
kinderfeest. Wenst u toch een dessertbuffet te nemen aanzien wij dit als een belangrijke menuwijziging. Het voorziene dessert en culinaire proevertjes worden dan vervangen door een dessertbuffet (+2,50euro/volwassenen en
+1,5euro/kind), maar het gratis aangeboden aperitief en hapjes worden supplementair verrekend volgens algemene
brochure aan 11,00euro pp (7,60euro/kind)
Het dessertbuffet wordt steeds gemaakt en verrekend voor minimum 35personen
***
Wenst u toch nog extra desserts bij de koffie te laten serveren kan u opteren om een
assortiment tiramisu, chocomousse en fruitgebak extra bij de koffie te laten serveren twv 3,00euro/stuk

Betalingsvoorwaarden
Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande en is geldig voor communiefeesten in 2019 onder voorbehoud
van wijzigingen in btw-tarieven, speciale Ecotaksen en drukfouten.
Betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de vrederechter.
Voorschotten:
• het 1ste voorschot van 250euro (vanaf 2020) dient betaald te worden bij reservatie. Dit factuur is uw bewijs
		 van reservatie.
• het 2de voorschot vanaf 35personen bedraagt 70% en moet betaald zijn uiterlijk 14 dagen voor het feest. Dit
		 kan in schijven per maand of in 1 bedrag – het niet naleven van de voorschottenspreiding kan leiden tot een
		 vertrouwensbreuk en een eenzijdige annulatie van de feest door de zaal volgens de annulatievoorwaarden
Afrekening
• feesten minder 35 dan personen betaalt u op de dag van het feest (cash/bc/payconiq)
• feesten meer dan 35 personen worden de week na het feest afgerekend
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitair schadebeding van 10%, alsmede zullen de conventionele verwijlintresten beginnen te lopen aan 12% per jaar.
Vanaf de eerste aanmaning zal een administratiekost van 15 euro worden verrekend.
No-show/niet opgedaagd: voor vermindering van het aantal personen de dag van het feest zelf wordt een compensatie van 100% van de overeengekomen prijs zonder drank x het aantal geannuleerde/niet opgedaagde personen aangerekend. Dit is niet van toepassing op receptie of dansfeestgasten.
Bij vermeerdering van het aantal personen de dag van het feest zelf trachten we een evenwaardig gerecht te serveren.

Annulatievoorwaarden
Annulatie van de volledige feest – via aangetekend schrijven
• het 1ste voorschot wordt niet teruggegeven - tenzij een nieuwe en evenwaardige reservatie uw reservatie
		 vervangt en mits afhouding van een administratiekost van 30,00euro • annulatie op minder dan 30 dagen voor het feest: schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs
		 zonder drank x het aantal bestelde menu’s. Indien er nog geen menu is overeengekomen wordt het bedrag van
		 het reeds betaald voorschot aangezuiverd tot de waarde van de zaalhuur van de gereserveerde zaal
• annulatie op minder dan 3 dagen voor het feest: schadevergoeding van 50% van de overeengekomen prijs
		 zonder drank x het aantal bestelde menu’s.
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Wat te doen in 2019 en 2020?
Dinner & dance: Te vieren met vrienden, de sportclub, familie, kleine personeelsfeesten, jaartallenbijeenkomsten?
Schrijf in en maak er een leuk avondje uit van!
Opendeurdag
Valentijnsmenu
Best of 90’s-00’s & retro house
Best of 70’s-80’s-90’s & Rock
The prom (afstudeergala 6de middelbaar)
Best of 60’s-70’s & evergreens
Halloween & herfst
Best of 90’s-00’s & retro house
Best of 80’s-90’s & rock & retro
Christmas Party
Oudejaarsavond

2019
1-2-3-4 februari
Zaterdag 9 februari
Zaterdag 16 februari
Zaterdag 23 maart
eind juni
Zaterdag 9 november
Zaterdag 26 oktober
Zaterdag 16 november
Zaterdag 23 november
Zaterdag 7 december
Dinsdag 31 december

2020 (onder voorbehoud)
31januari, 1-2-3 februari
Zaterdag 15 februari
Later bepaald
Later bepaald
eind juni
Later bepaald
Zaterdag 31 oktober
Zaterdag 14 november
Zaterdag 21 november
Later bepaald
Donderdag 31 december

Dinner: Enkel een diner – zonder dansfeest
Nieuwjaarsdiner
Valentijnsmenu
Paasmenu
Paasmenu
Kerstavond
Kerstdag

Dinsdag 1 januari
Zondag 10 februari
Zondag 21 april
Maandag 22 april
Dinsdag 24 december
Woensdag 25 december

Woensdag 1 januari
Vrijdag 14 februari
Zondag 12 april
Maandag 13 april
Donderdag 24 december
Vrijdag 25 december

Zondag 6 januari
Zondag 13 januari
Zondag 10 + 17 februari
Zondag 3 maart
Zondag 21 april
Maandag 22 april
Pinkstermaandag 10juni
Zondag 25augustus
Zondag 27 oktober
Zondag 1 december
Zondag 15 december
Zondag 22 december

Zondag 5 januari
Zondag 12 januari
Zondag 16 februari
Zondag 8 maart
Zondag 12 april
Maandag 13 april
Zondag 14 juni
Zondag 23 augustus
Zondag 1 november
Zondag 6 december
Zondag 13 december
Zondag 20 december

Publieke brunches:
Driekoningenbrunch
Nieuwjaarsbrunch
Valentijnsbrunch
Carnavalsbrunch
Paasbrunch
Paasmaandagbrunch
Vaderdagbrunch
Zomerbrunch
Herfst- en halloweenbrunch
Sint-Niklaasbunch
Winter- en wildbrunch
Kerstbrunch

Voor kleine gezelschappen:

Wil u op een zondag komen eten met een klein gezelschap?
Vraag gerust meer informatie over ons zondags- en verrassingsmenu voor max.12personen!
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Tafelindeling bij communiefeesten

Even aantal: 2*2p op kop
Min 13p - max 20p ( à 30p afhankelijk van zaal)

ONeven aantal: 1*2p op kop + 1*1p op kop
Min 13p - max 20p ( à 30p afhankelijk van zaal)

Min 6
Max 12
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Orsmaelstraat 30 • 3450 Geetbets
Tel: 011 – 58 78 45 • Fax: 011 – 58 92 88
E-mail: Info@dewaterhoek.be
Website: www.dewaterhoek.be
Maatschappelijke zetel voor facturatie “WH-Culinair”:
Verdaelstraat 14, 3450 Geetbets
Btw nr: BE0809.445.105
IBAN BE53 7340 2597 1353

