Doe-het-zelf feest
Bent u op zoek naar een voordelige zaal voor bijvoorbeeld een verjaardag, jubileum of bruiloft?
Wilt u geen gedoe thuis, maar liever ook geen volledig verzorgde catering? Organiseer dan uw
eigen doe-het-zelf feest bij De Lindeboom en bepaal helemaal zelf de gewenste invulling!
Hoe werkt het?
Stap 1

Kies uit een van onze sfeervolle zalen. Denk hierbij niet alleen aan het aantal
gasten, maar ook de gewenste opstelling qua stoelen en tafels.

Stap 2

Kies uw invulling. Wilt u alleen een zaal huren en doet u verder alles zelf? Neemt
u zelf glaswerk mee? Of ziet u graag een volledig ingerichte bar, inclusief tap?

Stap 3

Begin met het plannen van uw feest! Hulp nodig? Wij helpen u graag bij het vinden
van bijvoorbeeld een geschikte DJ of band, apparatuur of andere zaken.

De mogelijkheden
Bij alle opties is de zaal vanaf 14:00 ’s middags tot uiterlijk 24:00 voor u beschikbaar. U zet de zaal
zelf in de gewenste opstelling. Eventuele decoratie neemt u zelf mee. Na afloop zorgt u ervoor dat
de bar weer schoon is. De vloer en toiletten dienen veegschoon opgeleverd te worden.
Optie 1 – Enkel zaalhuur
U betaalt enkel zaalhuur. U krijgt de beschikking over een bar met koelkasten, tafels en stoelen en
een eigen toiletgroep en rookruimte. Eten, drinken, glaswerk en servies neemt u zelf mee.
Tarieven
Lindezaal
Beneden 1
Beneden 1/2
Beneden 1/2/3

(max. 40 pers. zittend, 80 staand)
(max. 60 pers. zittend, 120 staand)
(max. 140 pers. zittend, 280 staand)
(max 200 pers. zittend, 300+ staand)

€200
€400
€600
€800

Mogelijkheden tegen meerprijs
Koffie per ketel (200 pers. incl. melk/suiker/theezakjes)
Gebruik van de vaatwasmachine
Achterlaten van afval/lege flessen

€50
€50
€6 per zak of krat van 12
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Optie 2 – Zaal huren + glazen en servies
Naast de zaal huurt u ook glaswerk, servies en bestek van ons. Eten en drinken neemt u zelf mee.
Het glaswerk en servies wassen wij voor u af. De bar en zaal maakt u wel zelf schoon.
Meerprijs optie 2 naast de zaalhuur: €1,50 per persoon.
Overige mogelijkheden tegen meerprijs
Koffie per ketel (200 pers. incl. melk/suiker/theezakjes)
Achterlaten van afval/lege flessen

€50
€6 per zak of krat

Optie 3 – Zaal huren + glazen en servies + volle koelkasten en gebruik van de tap
Ons meest uitgebreide pakket. U huurt de zaal van ons, inclusief volle koelkasten en aangesloten
tap. Net als bij optie 2 heeft u de keuze om glaswerk en servies bij te huren. De meerprijs hiervoor
blijft €1,50 per persoon.
Een definitieve afrekening van de dranken gebeurt aan het einde van de avond op basis van nacalculatie. U treft een prijslijst en stocklijst aan achter de bar. Geopende flessen brengen wij in
rekening. Het is niet toegestaan deze mee naar huis te nemen.
U heeft ook de keuze slechts enkele dranken af te nemen en de rest zelf mee te nemen. Wij richten
de koelkasten dan naar uw wens in. Enkel bierafname is ook mogelijk. Gebruikte lege flessen kunt u
kosteloos bij ons achterlaten.
De meerprijzen voor consumpties zijn als volgt:
Frisdrank
Vruchtensap
Wijn
Bier
Flesbier

-

Red bull
Sterke drank -

€2 (per geopende fles van 1,5 of 1 liter)
€2 (per geopende fles van 1 liter)
€6 (per geopende fles van 0,7 liter)
€4 per liter of €200 per 50 liter fust.
€1 per flesje Grolsch Radler/Weizen/Malt/Herfstbok, Palm en Heineken
€2 per flesje Grimbergen en Desperados
€1,50 per blikje
Tussen de €10 en €40 per fles.

Overige mogelijkheden tegen meerprijs
Koffie per ketel (200 pers. incl. melk/suiker/theezakjes)

€50
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Onze zalen
Lindezaal (€200)
•
•
•
•
•

De Lindezaal is 80m2 groot en beschikt over een eigen bar en groot privéterras.
Een eigen toiletgroep en rookruimte zitten direct naast de zaal.
Inclusief 32 stoelen en 8 tafels. Eventueel extra tafels voor een buffet.
Zittend kunnen er maximaal 40 mensen in. Staand zo’n 80.
Beschikt over een goed geluidssysteem. Inpluggen kan via een aux-kabel met uw telefoon,
tablet of laptop (bijv. via Spotify).

Benedenzalen (€400 tot €800)
•
•
•
•
•

Onze benedenzaal is op te delen in drie delen.
De zaal is daarmee geschikt voor aantallen van 50 tot 300+ gasten, afhankelijk van de opstelling.
Boxjes zijn aanwezig voor achtergrondmuziek.
Een eigen bar, toiletgroep, garderobe en rookruimte zijn aanwezig in de ruimte.
De zaal beschikt over een lift voor gasten die slechter te been zijn.
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Voorwaarden en regels
Reservering, borg en betaling
• U heeft de keuze een zaal in optie te zetten of definitief vast te zetten.
• Bij een optie nemen we bij een andere aanvraag eerst met u contact op. U dient in zo’n geval
dezelfde dag nog een keuze te maken, zodat wij de andere partij uitsluitsel kunnen geven.
• U zet de zaal vast middels het betalen van een borg. Deze bedraagt €250.
• Bij een annulering van de zaal wordt de borg ter compensatie niet gerestitueerd.
• Eventuele schade en buitensporige schoonmaakkosten worden van de borg afgetrokken.
• Zijn deze niet aangetroffen dan wordt de borg na het feest weer teruggegeven.
• De zaalhuur en eventuele toeslagen voor glas en servies dienen voorafgaand te zijn voldaan.
• Overige afname dient na afloop van het feest te worden voldaan.
Tijdsduur
• De zaal is om 14.00 ’s middags beschikbaar om op te bouwen en te versieren.
• Het feest dient in verband met geluidsnormen om uiterlijk 24.00 afgelopen te zijn.
• Uitloop tot 01.00 qua schoonmaak is geen probleem.
Voor die tijd
• U zet zelf de zaal in de gewenste opstelling.
• Eventuele versiering neemt u zelf mee. Het is niet toegestaan punaises te gebruiken.
• Afhankelijk van de gekozen opties neemt u zelf glaswerk en servies mee of richten wij de bar in.
Gebruik van de bar
• Het is niet toegestaan spullen van De Lindeboom te gebruiken die u aantreft achter de bar.
• Het is niet toegestaan aangebroken flessen mee naar huis te nemen.
• Bij kapot of vermist glaswerk rekenen wij €1 per glas.
• De afname van bier geschiedt op nacalculatie.
• Het is niet toegestaan om volle flessen mee naar huis te nemen, ook niet tegen betaling.
Na die tijd
• Stoelen worden opgestapeld en teruggeplaatst in het hok, tenzij anders is overlegd.
• Tafels worden afgenomen en opgestapeld op de tafelkar, tenzij anders is overlegd.
• De vloer en toiletten worden veegschoon opgeleverd.
• De bar dient schoon te worden achtergelaten.
• Afval en lege flessen worden zelf meegenomen, tenzij anders is overlegd.
• Indien het geval wordt ook afval rondom het pand opgeruimd.
Overig
• Onze keuken wordt in verband met eigen activiteiten niet uitgeleend/verhuurd.
• Het bewaren van eventuele hapjes in onze koeling is geen probleem.
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Reserveringsformulier
Zaal

Prijs

Lindezaal

€ 200,-

Beneden 1

€ 400,-

Beneden 1/2

€ 600,-

Beneden 1/2/3

€ 800,-

Keuze

Subtotaal

Invulling
Optie 1

Geen meerprijs

Enkel zaalhuur
Optie 2

Aantal gasten:

Zaal + glaswerk/servies

x € 1,50 p.p.

Optie 3

Aantal gasten:

Zaal + consumpties

x € 1,50 p.p.
Zonder glas/servies

Borg
Borg

€ 250,-

N.v.t

Totaalprijs
(vooraf te voldoen, evt consumpties na afloop)

Datum:

………………………………….

De Lindeboom

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
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