ONZE AFSPRAKEN

Algemeen
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten gesloten door Domein Vossenberg alsmede op
alle aanbiedingen en leveringen met uitdrukkelijke uitsluiting van
alle andere voorwaarden. De toepassing van huidige voorwaarden
vormt de beslissende voorwaarde voor het tot stand komen van het
akkoord van Domein Vossenberg. Elke afwijking van deze voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een door Domein Vossenberg
ondertekende schriftelijke overeenkomst. Mochten een of meerdere clausules of een deel van de clausules niet geldig zijn of er een
uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk
aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere bepalingen.
• Het huwelijkspaar krijgt een overnachting met ontbijt
aangeboden in de bruidssuite van Domein Vossenberg vanaf een
avondfeest van 80 personen. Deze gratis overnachting is niet
inruilbaar noch overdraagbaar.
• Huur van de zaal, personeel, tafellinnen, bloemen en kaarsen
zijn in de menuprijzen inbegrepen. Afhankelijk van het aantal
personen wijst Domein Vossenberg de zaal toe aan de klant. In
geval van wijziging van het aantal personen voor een feest kan dit
vanzelfsprekend ook de wijziging van de eerder toegewezen zaal
met zich meebrengen.
• Voor het ter beschikking stellen van onze zalen op zaterdag
vragen wij een minimumbezetting van 150 personen op basis van
de volledige menu. Bij minder dan 150 personen wordt een extra
huur zaal gerekend van e 1500 exclusief btw.
• Extra decoratie is weliswaar bespreekbaar en afzonderlijk af te
rekenen.
• Er is voldoende parking voorzien op eigen terrein van Domein
Vossenberg.

Prijzen
• Alle prijzen zijn geldig vanaf 1 januari en dit voor het lopende
werkjaar tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Alleen de
prijzen en tarieven vastgesteld bij de bespreking van het menu
en de ondertekening ervan zijn bindend. Elke wijziging van de
bestelling na de totstandkoming van de overeenkomst kan een
aanpassing meebrengen van de prijs.
• De prijzen van de wijnen worden door Domein Vossenberg zo laag
mogelijk gehouden. Daarom aanvaardt Domein Vossenberg dan
ook geen meegebrachte wijnen.
• Indien de klant zijn avondfeest wil laten voorafgaan door een
ceremonie of inhuldiging op het Domein Vossenberg, vraagt
Domein Vossenberg hiervoor een meerprijs van e 300.
• Teneinde iedereen een goede herinnering te laten bewaren aan
een heugelijke dag sluit Domein Vossenberg avondfeesten af om
05h00 ’s morgens.
• Een overeenkomst komt pas tot stand tussen Domein Vossenberg
en de klant en een reservatie of bestelling is pas bindend voor
Domein Vossenberg vanaf betaling van een waarborg van e 2000 op

BVBA Domein Vossenberg

rekeningnummer IBAN: BE 09 7350 4202 7357 (BIC: KREDBEBB)
van ‘Domein Vossenberg’ met als referte de naam van de klant
en de datum van het feest. De waarborg is betaalbaar tot uiterlijk
14 dagen na reservatie. Door betaling van de waarborg gaat de
klant ook automatisch akkoord met de algemene voorwaarden/
afspraken van BVBA Domein Vossenberg.
• Domein Vossenberg behoudt zich het recht voor om de
overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van
faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even
welke ingrijpende wijziging aan de juridische toestand van
zijn klant die Domein Vossenberg redelijkerwijze kunnen doen
twijfelen aan de mogelijkhed van de klant om zijn financiële
verplichtingen na te komen.
Andere voorwaarden
1. Het juiste aantal aanwezigen van het feest (zowel diner als
avondfeest indien beide aantallen verschillen) dient tenminste
een volle week vooraf bekend te zijn, inclusief alle afwijkingen
van het gekozen menu. Indien zich daarna nog wijzigingen
m.b.t. het aantal gasten voordoen, dan kunnen die worden
doorgegeven tot 2 dagen voor het feest. Wijzigingen in het
aantal personen in min op de dag van het feest, kunnen niet
meer in mindering worden gebracht. Wijzigingen in meer zullen
aangerekend worden aan de normale prijzen en tarieven tenzij
deze wijzigingen een substantieel meerwerk of wijziging van de
zaal met zich meebrengt.
2. Menukaarten, de tafelschikking, de naamkaartjes voor het
prikbord (per koppel en alfabetisch gerangschikt) moeten
eveneens ten minste 1 week voor het feest aan Domein
Vossenberg overhandigd worden. Kaartjes voor het prikbord
en wegbeschrijvingskaartjes zijn bij Domein Vossenberg te
verkrijgen.
3. Indien de klant enkel een hoofdschotel uit een door Domein
Vossenberg opgesteld menu kiest of slechts voor 1 schotel
opteert, dan wordt een meerprijs van e 6,50 per persoon
aangerekend.
4. Het diner dient steeds afgesloten te worden met een kopje
‘Arabica’ koffie.
5. Voor genodigden die enkel worden uitgenodigd vanaf het
dessert of vanaf het drankenpakket, wordt een forfaitaire
vergoeding van e 10 per persoon gerekend.
6. Indien de klant opteert voor een zaalaankleding met praattafels
van diverse grootte en bijpassende designbarkrukken vragen wij
een meerprijs van e 5 per persoon voor het klaarzetten van de
zaal, exclusief materiaal. Kiest u voor stoelen met bijpassende
hoezen dan worden de arbeidsuren gerekend ten laste van de
klant, exclusief het huren van de stoel en bijpassende hoes.
7. Bij gebreke aan tijdige betaling van de waarborg komt met
Domein Vossenberg geen overeenkomst tot stand en wordt
de reservatie van de klant voor onbestaande gehouden. Reeds
betaalde waarborgen worden niet terugbetaald in geval van
annulatie van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst.
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In geval van annulatie of ontbinding van de overeenkomst met
een klant-consument door Domein Vossenberg om redenen
die niet toe te rekenen zijn aan de klant, zal Domein Vossenberg
een gelijkwaardig bedrag als dat van de waarborg ter
schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant-consument.
8. Bij de reservatie van een feest is iedere partij die bestelt
hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor het totale
factuurbedrag. Bij een huwelijksfeest worden beide families
geacht hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk te zijn voor de
eindafrekening van de factuur. De persoon die de reservatie
of bestelling plaatst maakt zich hiervoor sterk. De ontvangst
van een gedeeltelijke betaling door 1 partij of 1 familie kan
echter nooit aanzien worden als afstand van de hoofdelijke
aansprakelijkheid voor de totaliteit van de factuur.
9. Het feit dat Domein Vossenberg aanvaardt om op verzoek
van de klant de facturen te richten aan een derde brengt
geen schuldvernieuwing en ontslaat de klant niet van zijn
gehoudenheid tot betaling jegens Domein Vossenberg.
10. De klant vrijwaart Domein Vossenberg tegen alle mogelijke
aanspraken, vorderingen of gerechtigdheden van gelijk welke
derden, die zouden voortkomen uit voortvloeien uit het feit dat
Domein Vossenberg instemt om, op verzoek van de klant, aan
derden te factureren.
11. Facturatiegegevens dienen gekend te zijn voor aanvang van het
feest.
12. Indien Domein Vossenberg een aanmaning van betaling moet
sturen wordt deze aan e 25/rappel gerekend. Deze kost is
niet inbegrepen in de toepasbare schadebedingen van BVBA
Domein Vossenberg.
13. Indien de klant opteert om meer dan 2 facturen per feest te
laten opmaken, dan wordt hiervoor een administratieve kost
van e 25 per extra factuur gerekend.
14. Annulatie wordt als contractbreuk beschouwd. Voor verhuur
van feestzalen zal in geval van annulatie door de klant een
forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn aan Domein Vossenberg
rekening houdende met het tijdstip waarop de overeenkomst
wordt geannuleerd:
a. De vergoeding is gelijk aan de betaalde waarborg bij
annulering meer dan een jaar voor het feest.
b. De vergoeding is gelijk aan de waarborg verhoogd met e 500
forfaitair bij annulering tussen 12 maanden en 6 maanden
voor het feest.
c. De vergoeding is gelijk aan de waarborg verhoogd met
e 1000 forfaitair bij annulering tussen 6 maanden en 3
maanden voor het feest.
d. De vergoeding is gelijk aan de waarborg verhoogd met e 1500
forfaitair bij annulering tussen 3 maanden en 11 dagen voor
het feest.
e. De vergoeding bedraagt 70 % van de totale prijs van de
bestelling bij annulering tussen 11 dagen voor het feest en
het feest zelf met een max. van e 3500.
f. Indien mits uitdrukkelijke afwijking van de algemene
voorwaarden geen waarborg zou zijn betaald dienen de
hierboven voorziene schadevergoedingen met e 2000 te
worden verhoogd.
g. Vermelde forfaitaire schadevergoedingsbedragen gelden
onverminderd het recht van Domein Vossenberg om
meerdere schade aan te tonen en er integrale vergoeding
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voor te eisen van de klant.
h. In geval van annulatie door Domein Vossenberg van een
overeenkomst met een consument zal een gelijkwaardige
vergoeding verschuldigd zijn als deze hiervoor vermeld.
i. Annulatie dient aangetekend te gebeuren
j. De gevallen van overmacht, ongeacht of deze tijdelijk of
definitief de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk
maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen
van Domein Vossenberg uit en ontslaan Domein Vossenberg
van elke aansprakelijkheid en/of schade die hierdoor zou
kunnen ontstaan. Worden beschouwd als gevallen van
overmacht in hoofde van Domein Vossenberg oorlogen
en gelijkaardige toestanden, beslissingen of handelingen
van de openbare overheid, stakingen, overstromingen,
vandalisme, brand alsmede elke oorzaak onafhankelijk van
de wil van Domein Vossenberg. Deze opsomming is niet
limitatief.
15. Domein Vossenberg wijst binnen de perken van het wettelijk
mogelijke elke verantwoordelijkheid af bij gebeurlijke schade
of ongevallen binnen de gebouwen, op het terrein, de parking
en de vijvers. Zwemmen in de vijvers is bovendien ten stelligste
verboden.
16. Domein Vossenberg zal elke schade aangericht aan haar
gebouwen, andere activa of aan derden, dit door de klant of
diens genodigden kunnen verhalen op de klant.
17. Domein Vossenberg is in geen enkele situatie aansprakelijk bij
verloren voorwerpen, het gebruik van de vestiaire is steeds op
verantwoordelijkheid van de klant.
18. De klant dient zich in regel te stellen met de reglementering
van toepassing op de door hem in de feestzalen van Domein
Vossenberg georganiseerde evenementen of activiteiten.
Zo zullen ondermeer alle taksen zoals Sabam en Billijke
Vergoeding ten laste zijn van de klant. De klant vrijwaart Domein
Vossenberg tegen aanspraken, vorderingen of procedures van
derden in dit verband. Ook hanteren wij een ons volgens de wet
opgelegd maximaal geluidsniveau : > 85 dB (A) en ≤ 95 dB (A).
De organisatie of verantwoordelijke persoon voor het geluid
dient in te staan voor alle verdere vergunningen en VLAREM
voorschriften. Bij overtreding of gehoorschade kan Domein
Vossenberg niet aansprakelijk worden gesteld.
19. De algemene voorwaarden van Domein Vossenberg zijn
suppletief van toepassing op de overeenkomsten m.b.t.
huwelijksfeest en zalenverhuur.
20. Alle foto’s, beelden en teksten uit deze brochure blijven
eigendom van Domein Vossenberg. Niets uit deze brochure
mag gekopieerd of nagemaakt worden, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Domein Vossenberg.
21. Het is verboden te roken binnen de gebouwen van het Domein.
Indien dit rookverbod niet wordt gerespecteerd is de organisator
van het feest verantwoordelijk. Eventuele boetes zullen dan ook
doorgerekend worden.
Geen afstand van recht
Het nalaten door Domein Vossenberg om zich op één van deze
voorwaarden te beroepen en/of de naleving ervan te vorderen,
houdt geen afstand in van de rechten die uit die voorwaarde volgend
in haar hoofde, tenzij zij de afstand van recht schriftelijk bevestigd.
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ONZE AFSPRAKEN

Algemeen
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten gesloten door Domein Vossenberg alsmede op
alle aanbiedingen en leveringen met uitdrukkelijke uitsluiting van
alle andere voorwaarden. De toepassing van huidige voorwaarden
vormt de beslissende voorwaarde voor het tot stand komen van het
akkoord van Domein Vossenberg. Elke afwijking van deze voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een door Domein Vossenberg
ondertekende schriftelijke overeenkomst. Mochten een of meerdere clausules of een deel van de clausules niet geldig zijn of er een
uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk
aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere bepalingen.
• Huur van de zaal, personeel, tafellinnen, bloemen en kaarsen
zijn in de menuprijzen inbegrepen. Afhankelijk van het aantal
personen wijst Domein Vossenberg de zaal toe aan de klant. In
geval van wijziging van het aantal personen voor een feest kan dit
vanzelfsprekend ook de wijziging van de eerder toegewezen zaal
met zich meebrengen.
• Voor het ter beschikking stellen van onze zalen op zaterdag
vragen wij een minimumbezetting van 150 personen op basis van
de volledige menu. Bij minder dan 150 personen wordt een extra
huur zaal gerekend van e 1500 exclusief btw.
• Extra decoratie is weliswaar bespreekbaar en afzonderlijk af te
rekenen.
• Er is voldoende parking voorzien op eigen terrein van Domein
Vossenberg.

Prijzen
• Alle prijzen zijn geldig vanaf 1 januari en dit voor het lopende
werkjaar tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Alleen de
prijzen en tarieven vastgesteld bij de bespreking van het menu
en de ondertekening ervan zijn bindend. Elke wijziging van de
bestelling na de totstandkoming van de overeenkomst kan een
aanpassing meebrengen van de prijs.
• De prijzen van de wijnen worden door Domein Vossenberg zo laag
mogelijk gehouden. Daarom aanvaardt Domein Vossenberg dan
ook geen meegebrachte wijnen. De klant kan echter wel opteren
voor eigen Champagne. Hiervoor vraagt Domein Vossenberg een
kurkrecht van e 15 per fles van 75 cl.
• Een overeenkomst komt pas tot stand tussen Domein Vossenberg
en de klant en een reservatie of bestelling is pas bindend voor
Domein Vossenberg vanaf betaling van een waarborg van e 300 op
rekeningnummer IBAN: BE 09 7350 4202 7357 (BIC: KREDBEBB)
van ‘Domein Vossenberg’ met als referte de naam van de klant
en de datum van het feest. De waarborg is betaalbaar tot uiterlijk
14 dagen na reservatie. Door betaling van de waarborg gaat de
klant ook automatisch akkoord met de algemene voorwaarden/
afspraken van BVBA Domein Vossenberg.

BVBA Domein Vossenberg

• Domein Vossenberg behoudt zich het recht voor om de
overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van
faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even
welke ingrijpende wijziging aan de juridische toestand van
zijn klant die Domein Vossenberg redelijkerwijze kunnen doen
twijfelen aan de mogelijkhed van de klant om zijn financiële
verplichtingen na te komen.
Andere voorwaarden
1. Het juiste aantal aanwezigen van het feest dient tenminste een
volle week vooraf bekend te zijn, inclusief alle afwijkingen van
het gekozen menu. Indien zich daarna nog wijzigingen m.b.t. het
aantal gasten voordoen, dan kunnen die worden doorgegeven tot
1 dag voor het feest. Wijzigingen in het aantal personen in min
op de dag van het feest, kunnen niet meer in mindering worden
gebracht. Wijzigingen in meer zullen aangerekend worden
aan de normale prijzen en tarieven tenzij deze wijzigingen
een substantieel meerwerk of wijziging van de zaal met zich
meebrengt.
2. Gezellig napraten kan bij ons. Tot 2 uur na het serveren van
de koffie is de personeelskost inbegrepen. Nadien zijn wij
genoodzaakt een personeelsforfait van e 30/uur per kelner
aan te rekenen.
3. Menukaarten, de tafelschikking, de naamkaartjes voor het
prikbord (per koppel en alfabetisch gerangschikt) moeten
eveneens ten minste 1 week voor het feest aan Domein
Vossenberg overhandigd worden. Kaartjes voor het prikbord
en wegbeschrijvingskaartjes zijn bij Domein Vossenberg te
verkrijgen.
4. Het diner dient steeds afgesloten te worden met een kopje
‘Arabica’ koffie.
5. Indien de klant opteert voor een zaalaankleding met praattafels
van diverse grootte en bijpassende designbarkrukken vragen wij
een meerprijs van e 5 per persoon voor het klaarzetten van de
zaal, exclusief materiaal. Kiest u voor stoelen met bijpassende
hoezen dan worden de arbeidsuren gerekend ten laste van de
klant, exclusief het huren van de stoel en bijpassende hoes.
6. Bij gebreke aan tijdige betaling van de waarborg komt met
Domein Vossenberg geen overeenkomst tot stand en wordt
de reservatie van de klant voor onbestaande gehouden. Reeds
betaalde waarborgen worden niet terugbetaald in geval van
annulatie van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst.
In geval van annulatie of ontbinding van de overeenkomst met
een klant-consument door Domein Vossenberg om redenen
die niet toe te rekenen zijn aan de klant, zal Domein Vossenberg
een gelijkwaardig bedrag als dat van de waarborg ter
schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant-consument.
7. Bij de reservatie van een feest is iedere partij die bestelt
hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor het totale
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factuurbedrag. De persoon die de reservatie of bestelling
plaatst maakt zich hiervoor sterk. De ontvangst van een
gedeeltelijke betaling door 1 partij kan echter nooit aanzien
worden als afstand van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor
de totaliteit van de factuur.
8. Het feit dat Domein Vossenberg aanvaardt om op verzoek
van de klant de facturen te richten aan een derde brengt
geen schuldvernieuwing en ontslaat de klant niet van zijn
gehoudenheid tot betaling jegens Domein Vossenberg.
9. De klant vrijwaart Domein Vossenberg tegen alle mogelijke
aanspraken, vorderingen of gerechtigdheden van gelijk welke
derden, die zouden voortkomen uit voortvloeien uit het feit dat
Domein Vossenberg instemt om, op verzoek van de klant, aan
derden te factureren.
10. Facturatiegegevens dienen gekend te zijn voor aanvang van het
feest.
11. Indien Domein Vossenberg een aanmaning van betaling moet
sturen wordt deze aan e 25/rappel gerekend. Deze kost is
niet inbegrepen in de toepasbare schadebedingen van BVBA
Domein Vossenberg.
12. Indien de klant opteert om meer dan 2 facturen per feest te
laten opmaken, dan wordt hiervoor een administratieve kost
van e 25 per extra factuur gerekend.
13. Annulatie wordt als contractbreuk beschouwd. Voor verhuur
van feestzalen zal in geval van annulatie door de klant een
forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn aan Domein Vossenberg
rekening houdende met het tijdstip waarop de overeenkomst
wordt geannuleerd:
a. De vergoeding is gelijk aan de betaalde waarborg bij
annulering meer dan een jaar voor het feest.
b. De vergoeding is gelijk aan de waarborg verhoogd met e 500
forfaitair bij annulering tussen 12 maanden en 6 maanden
voor het feest.
c. De vergoeding is gelijk aan de waarborg verhoogd met
e 1000 forfaitair bij annulering tussen 6 maanden en 3
maanden voor het feest.
d. De vergoeding is gelijk aan de waarborg verhoogd met e 1500
forfaitair bij annulering tussen 3 maanden en 11 dagen voor
het feest.
e. De vergoeding bedraagt 70 % van de totale prijs van de
bestelling bij annulering tussen 11 dagen voor het feest en
het feest zelf met een max. van e 3500.
f. Indien mits uitdrukkelijke afwijking van de algemene
voorwaarden geen waarborg zou zijn betaald dienen de
hierboven voorziene schadevergoedingen met e 300 te
worden verhoogd.
g. Vermelde forfaitaire schadevergoedingsbedragen gelden
onverminderd het recht van Domein Vossenberg om
meerdere schade aan te tonen en er integrale vergoeding
voor te eisen van de klant.
h. In geval van annulatie door Domein Vossenberg van een
overeenkomst met een consument zal een gelijkwaardige
vergoeding verschuldigd zijn als deze hiervoor vermeld.
i. Annulatie dient aangetekend te gebeuren
j. De gevallen van overmacht, ongeacht of deze tijdelijk of
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definitief de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk
maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen
van Domein Vossenberg uit en ontslaan Domein Vossenberg
van elke aansprakelijkheid en/of schade die hierdoor zou
kunnen ontstaan. Worden beschouwd als gevallen van
overmacht in hoofde van Domein Vossenberg oorlogen
en gelijkaardige toestanden, beslissingen of handelingen
van de openbare overheid, stakingen, overstromingen,
vandalisme, brand alsmede elke oorzaak onafhankelijk van
de wil van Domein Vossenberg. Deze opsomming is niet
limitatief.
14. Domein Vossenberg wijst binnen de perken van het wettelijk
mogelijke elke verantwoordelijkheid af bij gebeurlijke schade
of ongevallen binnen de gebouwen, op het terrein, de parking
en de vijvers. Zwemmen in de vijvers is bovendien ten stelligste
verboden.
15. Domein Vossenberg zal elke schade aangericht aan haar
gebouwen, andere activa of aan derden, dit door de klant of
diens genodigden kunnen verhalen op de klant.
16. Domein Vossenberg is in geen enkele situatie aansprakelijk bij
verloren voorwerpen, het gebruik van de vestiaire is steeds op
verantwoordelijkheid van de klant.
17. De klant dient zich in regel te stellen met de reglementering
van toepassing op de door hem in de feestzalen van Domein
Vossenberg georganiseerde evenementen of activiteiten.
Zo zullen ondermeer alle taksen zoals Sabam en Billijke
Vergoeding ten laste zijn van de klant. De klant vrijwaart Domein
Vossenberg tegen aanspraken, vorderingen of procedures van
derden in dit verband. Ook hanteren wij een ons volgens de wet
opgelegd maximaal geluidsniveau : > 85 dB (A) en ≤ 95 dB (A).
De organisatie of verantwoordelijke persoon voor het geluid
dient in te staan voor alle verdere vergunningen en VLAREM
voorschriften. Bij overtreding of gehoorschade kan Domein
Vossenberg niet aansprakelijk worden gesteld.
18. De algemene voorwaarden van Domein Vossenberg zijn
suppletief van toepassing op de overeenkomsten m.b.t.
particuliere feesten.
19. Alle foto’s, beelden en teksten uit deze brochure blijven
eigendom van Domein Vossenberg. Niets uit deze brochure
mag gekopieerd of nagemaakt worden, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Domein Vossenberg.
20. Het is verboden te roken binnen de gebouwen van het Domein.
Indien dit rookverbod niet wordt gerespecteerd is de organisator
van het feest verantwoordelijk. Eventuele boetes zullen dan ook
doorgerekend worden.

Geen afstand van recht
Het nalaten door Domein Vossenberg om zich op één van deze
voorwaarden te beroepen en/of de naleving ervan te vorderen,
houdt geen afstand in van de rechten die uit die voorwaarde volgend
in haar hoofde, tenzij zij de afstand van recht schriftelijk bevestigd.
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