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

1381 LX  Weesp 
 
 

Algemene Huurvoorwaarden 2022 Bar Blauw 
 
 
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. Ook 
Bar Blauw kan de catering verzorgen, wij serveren wat u wilt.  
 
Party-Horeca Verhuur 
 
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.  
 
Personeel 
 
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.  
 
Afhankelijk van het type en omvang van de bijeenkomst, wordt in overleg met de Bar Blauw 
besloten of er extra personeel (kosten € 35,00/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 eventuele 
schade en dergelijke.  Wanneer de huurder de verplichtingen is nagekomen en er geen schade 
is geconstateerd, wordt de borg teruggestort op de rekening van de huurder of afgetrokken 
van de openstaande factuur.   
 
Annulering 
 
U kunt de datum van uw reservering kosteloos eenmalig verzetten. 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.  
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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 en om 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 

omliggende 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 is het niet mogelijk dit 
goed op te ruimen. 

 
- 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. 
 
 


