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V.O.F. Bar Blauw de Theetuin  
Ossenmarkt 34 

1381 LX  Weesp 
 
 
Huurvoorwaarden Bar Blauw 
 
Bar Blauw is het gehele jaar door te huur op onderstaande dagen en openingstijden, behalve op 
zon- en feestdagen:  
 

- Maandag  09:00 tot 18:00 
- Dinsdag 09:00 tot 18:00 
- Woensdag 09:00 tot 18:00 
- Donderdag 18:00 tot 22:00 
- Vrijdag  18:00 tot 22:00 
- Zaterdag 18:00 tot 22:00 

 
Gedurende deze openingstijden is bar Blauw beschikbaar voor lezingen, cursussen, workshops, 
vergaderingen, fotosessies, high tea’s, recepties, babyshowers, verjaardagen, bruiloften, 
ontbijt, lunch en diners. Er is binnen zitgelegenheid voor maximaal 35 personen; bij staande 
bijeenkomsten is de capaciteit maximaal 60 personen. Op het terras van Bar Blauw zijn +/- 50 
zitplaatsen beschikbaar. In totaal mogen er bij het huren van Bar Blauw (binnen en buiten) 
maximaal 60 personen aanwezig zijn.  
 
Corona maatregelen 
 
Per 5 juni 2021 – Door corona maatregelen mogen wij een totaal aantal gasten van 50 
personen ontvangen op onze locatie. Daarbij moet de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijven.  
 
De huurprijs Bar Blauw (incl. 21% btw)  
 
De huur bedraagt € 200,00 per uur met een minimum van 2 uur. Dit is inclusief voorbereidings-
opruim-, schoonmaak- en onderhoudskosten.  
 
Per dagdeel – maandag, dinsdag & woensdag 
   
-   € 550,00  Overdag van 09.00 uur – 13.00 uur, of 14:00 – 18:00 (= 4 uur) 
-  € 750,00 Overdag van 09.00 uur – 18:00 uur (= 9 uur) 
-  € 1.250,00 Overdag van 09.00 uur – 22:00 uur (= 13 uur) 
 
Per dagdeel – donderdag, vrijdag & zaterdag 
   
-   € 750,00  Avond van 18.00 uur – 22:00 uur (= 4 uur) 
 
Voor de uitbereiding van een dagdeel wordt €150,00 per uur gerekend.  
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Drank 
 
De drank wordt via Bar Blauw geregeld. Daarbij gelden de menu-prijzen van de consumpties 
minus een korting per glas of fles.  
 
Catering 
 
Voor invulling van diverse evenementen kan er samengewerkt worden met een van 
onze vaste cateraars die waanzinnig koken en extra kleur aanbrengen aan elk evenement. De 
drank wordt geregeld via Bar Blauw. Voor uw evenement kunnen we naar wens het terrein 
verder aankleden met tenten, verlichting, stoelen en tafels, beamer en scherm. Hiervoor 
werken we samen met vaste verhuurpartners en sturen wij een passende offerte toe op basis 
van uw wensen.  
 
Huurprijs ‘De Buitenruimte’, achter in de tuin (incl. 21% btw) 
 
De ruimte achterop het terrein, bestaande uit een ruim grasveld aan het water en omringd door 
bomen, kan apart (of samen met bar Blauw) gehuurd worden voor een prijs van € 75,00 per uur 
met een minimum van 2 uur.  
 
‘De Buitenruimte’ is het gehele jaar door te huur op onderstaande dagen en openingstijden, 
behalve op zon- en feestdagen:  
 

- Maandag  09:00 tot 18:00 
- Dinsdag 09:00 tot 18:00 
- Woensdag 09:00 tot 18:00 
- Donderdag 09:00 tot 18:00 
- Vrijdag  09:00 tot 18:00 
- Zaterdag 09:00 tot 18:00 

 
Buitenruimte per dagdeel  
 
-   € 200,00  Overdag van 09.00 uur – 13.00 uur, of 14:00 – 18:00 (= 4 uur) 
-  € 400,00 Overdag van 09.00 uur – 18:00 uur (= 9 uur) 
 
Combinatie Bar Blauw en De Buitenruimte 
  
- € 950   14:00 uur – 18:00 uur overdag De Buitenruimte  

18:00 uur – 22:00 uur ’s avonds Bar Blauw 
- € 1.150  09:00 uur – 18:00 uur overdag De Buitenruimte 

18:00 uur – 22:00 uur ’s avonds Bar Blauw 
 
• De huurprijs is incl. één bezichtiging en overleg ter plaatse.  
• De serre/luifel van Bar Blauw kan rondom dichtgemaakt worden; de kosten daarvoor 

zijn €100,00.  
• Alternatieve huurtijden zijn in onderling overleg bespreekbaar. 
• Alle genoemde bedragen zijn incl. 21% BTW. 
• In Bar Blauw is WIFI aanwezig.  
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Personeel 
 
Afhankelijk van het type en omvang van de bijeenkomst, wordt in overleg met de Bar Blauw 
besloten of er extra personeel (kosten € 30,00/uur per personeelslid), vanuit Bar Blauw tijdens 
de bijeenkomst aanwezig zal zijn. 
 
Borg 
 
Voor iedere verhuur geldt een standaard borg van €250,00 in contanten. Dit dient ter garantie 
van het nakomen van de verplichtingen van de huurder en ter compensatie van schaden en 
dergelijke.  Wanneer de huurder de verplichtingen is nagekomen en er geen schade is 
geconstateerd, krijgt de huurder de borg weer terug.   
 
Annulering 
 
Annulering van een bevestigde reservering is mogelijk tot 2 weken voor de gereserveerde 
datum tegen betaling van € 250,00 euro. Bij annulering binnen 2 weken voor de gereserveerde 
datum is geen restitutie van de huurprijs mogelijk. De factuur wordt in principe uiterlijk 4 
weken voor de gereserveerde datum verstuurd en moet uiterlijk 2 weken voor de 
gereserveerde datum zijn voldaan.  
 
Tijdens de verhuur is er altijd een gastvrouw/gastheer aanwezig op het terrein en bereikbaar 
vanuit Bar Blauw. Deze kosten zijn in de huurprijs meegenomen.  
 
 
Overige regelgeving 
 

- Binnen kan er bij Bar Blauw muziek worden gemaakt met gebruikmaking van de daar 
aanwezige geluidsapparatuur. ‘Live’ optredens zijn alleen binnen ‘unplugged’ 
toegestaan. Vanwege het woongenot van de bewoners op het terrein kan er buiten 
geen muziek gemaakt worden of gebruik worden gemaakt van geluidsversterking.  

 
- Roken binnen en onder de luifel is niet toegestaan.  

 
- Kinderen onder de 12 jaar mogen onder begeleiding een rondje lopen door de Theetuin. 

 
- Het gebruik van confetti en glitter is zowel binnen als buiten Bar Blauw niet toegestaan 

(ook niet in ballonnen), vanwege het grind en de klinkervloer. 
 

- Schade aan het gebouw en/of de opstallen, tuin, terrein en overige eigendommen van 
Bar Blauw en De Theetuin op het Bastion Bakkerschans, veroorzaakt door de huurder 
en zijn of haar gasten, dient door de huurder volledig te worden vergoed.   

 
- Bar Blauw en omliggend terrein moeten lekker fris en opgeruimd achtergelaten worden 

zoals het ook is aangeleverd; dit is de verantwoordelijkheid van de huurder. Zowel 
binnen als buiten (oprit, terras, luifel, vloeren, tafels, buffetten en keuken).  

 
- Bij vertrek moeten de huurder en zijn of haar gasten er zorg voor dragen dat er geen 

geluidsoverlast is. 
 
 


