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Algemene Voorwaarden 
 
 
01. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveranties, prestaties en overeenkomsten en met uitsluiting van voorwaarden welke 
een opdrachtgever van toepassing mocht hebben verklaard.  
 
02. Totstandkoming overeenkomst 
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd, zolang wij niet schriftelijk en/of digitaal en/of mondeling hebben 
bevestigd met acceptatie door opdrachtgever akkoord te gaan. Wijzigingen in de uitvoering van een opdracht is slechts mogelijk indien tijdig schriftelijk 
en/of digitaal aan ons is medegedeeld en door ons digitaal aanvaard. 
 
03. Annuleringsvoorwaarden  
Indien een aan ons gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is de opdrachtgever verplicht een 
schadeloosstelling aan ons te betalen. 
Bij annulering meer dan 2 maanden voor uitvoering is de opdrachtgever verplicht 50% van het totale zaalhuur te betalen.  
Bij annulering meer dan 1 maand voor uitvoering is de opdrachtgever verplicht 40% van de aanneemsom te betalen.  
Bij annulering meer dan 14 dagen voor uitvoering is de opdrachtgever verplicht 50% van de aanneemsom te betalen. 
Bij annulering meer dan 7 dagen voor uitvoering is de opdrachtgever verplicht 80% van de aanneemsom te betalen. 
Bij annulering minder dan 7 dagen voor uitvoering / bedoeld tijdstip is de opdrachtgever verplicht 100% van de aanneemsom te betalen. 
 
04. Betalingen 
Er geldt een minimale aanbetaling van 70% van het totaalbedrag van de bevestiging, welke wordt verrekend met de eindfactuur. Deze aanbetaling 
geldt tevens als annuleringsdekking. Het aanbetalingsbedrag dient 5 dagen voor uitvoer op onze rekening te zijn bijgeschreven. 
De bevestiging is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. Veranderingen in aantallen, eventuele diëten en/of reeds gemaakte afspraken vernemen 
wij minimaal 5 werkdagen voor de reserveringsdatum en worden indien van toepassing verwerkt in de eindfactuur. 
 
05. Wijzigingen 
Het definitieve aantal personen kan tot maximaal 5 werkdagen voorafgaande aan de uitvoering kosteloos worden gewijzigd, mits dit niet meer dan  
20% afwijkt van het eerder overeengekomen aantal in de bevestiging. Dit aantal is bepalend voor de eindfactuur. 
Alle aangegeven prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen per kalenderjaar. 
Wij behouden ons het recht om ruimte(n) te wijzigen naar een gelijkwaardig/hoger alternatief. 
 
06. Schade  
Eventuele beschadigingen aan gebouw of meubilair zijn voor rekening van de opdrachtgever. In/op/aan wanden, plafonds en pilaren mag niet worden 
gespijkerd of geplakt, noch op andere wijze iets worden bevestigd. 
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Disclaimer 
 
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid 
van deze disclaimer. 
 
Gebruik van de website https://www.marienhof.nl/   
 
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden 
ontleend. Hoewel Mariënhof Amersfoort B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik 
maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. 
Mariënhof Amersfoort B.V. garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Mariënhof Amersfoort 
B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van 
deze website uitdrukkelijk van de hand. 
 
Informatie gebruiken 
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle 
teksten, grafisch materiaal en logo’s)berusten bij Mariënhof Amersfoort B.V. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te 
downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Mariënhof Amersfoort B.V. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. 
 
Wijzigingen 
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te 
doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd 
is. 
  
Toepasselijk recht 
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.  
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