Algemene voorwaarden
Voor het huren en gebruiken van het Boshuis van Bureau Bevlogen
(versie september 2018)
Algemeen
De huurder is volledig verantwoordelijk voor de door hem/haar begeleide
cliënten/gasten, vanaf binnenkomst tot en met vertrek. Cliënten/gasten mogen
niet zonder begeleiding van een gebruiker in het pand aanwezig zijn, tenzij na
overleg met de beheerder.
Toegang tot Het Boshuis vindt plaats op eigen risico en met inachtneming van
lokale huisregels; Bureau Bevlogen is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of
beschadiging van meegebrachte artikelen.
De actuele kosten voor het huren van de locatie staan vermeld op de website. Een
bevestiging van de gemaakte afspraken zal per mail naar de gebruiker worden
gestuurd.
Toegang
De gebruiker heeft recht op toegang tot de door hem/haar gereserveerde ruimte
op de afgesproken tijdsperiode en maakt met Bureau Bevlogen afspraken over het
eventueel overdragen van de sleutel.
De sleutel zal uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Het is, zonder
expliciete goedkeuring vooraf, niet toegestaan deze over te dragen of uit te lenen
aan derden.
Annuleringen en wijzigingen
Annuleren en wijzigen zijn kosteloos tot 1 week voor het begintijdstip van de
reservering door tijdig een mail te sturen naar boshuis@bureaubevlogen.nl. De
gebruiker ontvangt in alle gevallen van Bureau Bevlogen een bevestiging van de
annulering of wijziging. Na de termijn van 1 week voor het begintijdstip van de
reservering worden gemaakte reserveringen incl. eventueel extern ingekochte
catering altijd in rekening gebracht, ongeacht de reden van eventuele annulering
of wijziging.
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Gebruik ruimtes
De ruimtes worden uitsluitend gebruikt voor gesprekken, vergaderingen of
trainingen/workshops. Na afloop van een sessie zal de gebruiker de ruimte weer
in de oorspronkelijke staat achterlaten.
De kopjes/glazen/servies zullen door de gebruiker in de keuken worden geplaatst
in de daarvoor bestemde opbergbak.
In de ruimtes zullen geen brandgevaarlijke zaken worden gebruikt of artikelen die
kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte.
Roken is in het gehele pand verboden.
Facturatie gebruik
Het gebruik van Het Boshuis wordt achteraf gefactureerd met een
betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur.
Akkoord
Bij het reserveren en gebruiken van het Boshuis verklaart de gebruiker akkoord te
gaan met de meest recente Algemene Voorwaarden, welke te vinden zijn op de
website www.bureaubevlogen.nl
Wij wensen je een plezierig en inspirerend gebruik van Het Boshuis en waarderen
alle tips en feedback om de ervaring te verbeteren!
Bureau Bevlogen
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