KRUISHOF CHARMEHOTEL/ VERGADERZAAL LUXUS
Ervaar de gastvrijheid van een B&B en het comfort van een hotel…
KRUISHOFSTRAAT, 1 - 8400 OOSTENDE
www.kruishof.be

Tel: 059/709844 Gsm: 0494/830225
kruishof@telenet.be ________________________________

residentieel verblijf:
prijs/kamer/nacht vanaf 2 nachten, toeslag indien enkel 1 nacht: 7.50€ pp
standaardkamer single: 64€ double: 80€
comfortkamer single: 74€ double: 95€
gezinskamer: 3 personen: 120€ 4 personen: 140€
comfortkamer 3 personen: 135€ 4 personen: 155€
comfortkamer 5 personen: 175€ 6 personen: 192€
keuze tussen enkele bedden of dubbele bedden
citytax: 2.12€/kamer/nacht
ontbijtbuffet inclusief
Vergaderzaal LuXus: polyvalente zaal 90 m²
Faciliteiten:
Vaste beamer, projectiescherm, flipchart, soundinstallatie, microfoon, WIFI,
Rechtsreeks daglicht, airco, verduisterbare gordijnen
Gratis parking
Extra pluspunt : heerlijk weids zicht over de Polders
Koffiepauzes:
Er is keuze tussen 6 soorten koffiebreaks, deze kunnen uiteraard ook als welkomstkoffie
aangeboden worden. Alles wordt steeds vers bijgevuld tot dat U ruim voldoende heeft
*Simple coffeebreak:
*Candy coffeebreak :
* Fresh coffeebreak:
* LuXus coffeebreak
* Energy break
* Healty break

Broodjesbuffet:
Verschillende soorten broodjes, royaal aanbod van ambachtelijke hoevekazen, gerookte/gekookte
hesp, fijne vleeswaren, salades, boerenboter ,..
koffie/thee inbegrepen
Broodjesbuffet (6 soorten beleg):
LuXus broodjesbuffet (uitgebreid buffet):
Verse groentjes:
Verse soep:
Lunch of Diner wordt aangepast volgens uw wensen.
Wij sturen u graag een prijsopgave op maat
Mocht U nog vragen of wensen hebben, aarzel niet ons te contacteren.
Luc & Caroline Vandamme
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Voorwaarden:
De bestelling is pas definitief na voorschot van 50% van het totale bedrag gestort op
BE96103223510805 NICABEBB
Afrekening contant of bancontact, ofwel door overschrijving binnen 14 dagen
3 dagen voordien wordt het exact aantal deelnemers doorgegeven, dit aantal wordt gefactureerd.

Artikel 1 – EXTRA’S
Alle extra’s besteld door de klant besteld, die niet werden opgenomen in dit contract,
worden na afloop gefactureerd.

Artikel 2- ANNULATIE
Afgezien van de betaling van de reeds gemaakte kosten, is er in geval van eenzijdige (volledige of
gedeeltelijke) annulatie van deze overeenkomst een schadevergoeding verschuldigd voor de
gemaakte kosten.

De annulatiekosten worden als volgt bepaald:
- tot 30 dagen voor aankomst : geen annulatiekosten
- van 30 tot 8 dagen voor aankomst: 25 % van het totale bedrag op dit contract
- binnen de 8 dagen voor aankomst: 50 % van het totale bedrag op dit contract
- binnen de 48 uur voor aankomst: 80 % van het totale bedrag op dit contract
- binnen de 24u voor aankomst of “No Show” (zelf gedeeltelijk): 100 % van het totale bedrag op
dit contract

Artikel 3 – AANSPRAKELIJKHEID
Kruishof/LuXus staat niet in voor de eventuele schade of vernietiging van voorwerpen van de
contractanten en de deelnemers, behalve wanneer de schade of vernietiging te wijten is aan een
grove nalatigheid in hoofde van ’t Kruishof

Artikel 4 – NIET DOORGAAN VAN EEN ACTIVITEIT
Kruishof/LuXus wordt door de klant schriftelijk op de hoogte gebracht van de omstandigheden die
overmacht uitmaken en waardoor de bestelling niet kan doorgaan.

Artikel 5 – BEVOEGDE RECHTBANK
In geval van gelijk welke betwisting betreffende de overeenkomst tussen Kruishof/LuXus en de
klant zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, enkel de rechtbanken van
Oostende-Brugge bevoegd

Artikel 6
Beide partijen verklaren zich akkoord met de bepalingen zoals voorzien in deze overeenkomst en
zijn bijlagen.

