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PANNENKOEKEN
LUNCH & DINER
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Elk seizoen genieten

ZAKELIJK FOODBOOK
Klein Zwitserland Driebergen
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DRIEGANGEN PANNENKOEKENMENU

DRIEGANGEN KEUZEMENU

VOOR (keuze uit)
TOMATENSOEP
Kipreepjes en bosui

VOOR (keuze uit)
TOMATENSOEP
Kipreepjes en bosui

WISSELENDE SOEP
Proef het seizoen!

WISSELENDE SOEP
Proef het seizoen!

BROODPLANK
Met wisselende smeersels

BROODPLANK
Met wisselende smeersels

PANNENKOEK (keuze uit)
APPEL & KANEEL
APPEL & ROZIJNEN
APPEL & SPEK
APPEL & GEMBER
APPEL & BANAAN
KAAS & HAM
KAAS & SPEK
KAAS & SALAMI
KAAS & GEMBER
KAAS & APPEL
SPEK & HAM
BANAAN & CHOCOLADESAUS

HOOFDGERECHT (keuze uit)
WIENERSCHNITZEL
Op klassieke wijze, met gebakken ui en spek

Bij alle pannenkoeken kan je zelf stroop en
poedersuiker toevoegen. Op verzoek kunnen
pannenkoeken ook glutenvrij worden bereid.

Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met frites en mayonaise

NA (keuze uit)
COUPE VANILLE

NA (keuze uit)
COUPE VANILLE

KIPSATÉ
Van gemarineerde kippendij, met kroepoek, atjar,
satésaus met gedroogde uitjes
ZALMFILET
Gewokte spinazie, beurre blanc en citroen
BOERENQUICHE
Boordevol brie, spinazie en walnoten

17,00 p.
p.

KOFFIE OF THEE

KOFFIE OF THEE

27,50 p.
p.
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Groepen - hoe groot ook, van harte welkom bij Klein Zwitserland!
‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’, luidt een oud gezegde. Bij Klein Zwitserland spreken we uit ervaring dat
hier een kern van waarheid in zit. We verwelkomen op reguliere basis de meest uiteenlopende groepen voor de
meest uiteenlopende doelen. Familie-uitjes, -bijeenkomsten en -reünies, vriendentrips, vergaderingen, feestavonden,
recepties, jubilea of gewoon een gezellig samenzijn van campinggasten hier uit de buurt; elke groep en ieder
gezelschap is hier van harte welkom! Ons restaurant met de bijbehorende faciliteiten is zodanig ingericht dat
we ook de grotere groepen, jong én oud, probleemloos kunnen bedienen. Dankzij een breed scala aan
arrangementen en activiteiten valt er voor ieder gezelschap, hoe gemêleerd ook, altijd wat te eten en te beleven.
Meteen reserveren?
Ga naar: kleinzwitserlanddriebergen.nl/reserveren en boek een high tea, brunch, buffet, steengrill,
barbecue, feest- of vergaderarrangement naar keuze voor de hele groep!

BRUNCHARRANGEMENT
Vanaf 20 personen, van 12:00 - 15:00
• Wisselende seizoenssoep
• Huzaren- en scharreleisalade
• Wisselende vleeswaren
• Diverse kazen

22,50 p.
p.

• Zoet beleg
• Boerenomelet
• Kipsaté met satésaus
• Ambachtelijke broodsoorten met wisselende smeersels
• Nagerecht: Coupe vanille met slagroom
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Buffetten bij Klein Zwitserland: pannenkoeken, snacks & specials
Bij Klein Zwitserland hebben we speciaal voor de grote én kleine eters een royale keuze uit
smaakvolle buffetarrangementen.

BUFFET KLEIN ZWITSERLAND
Vanaf 20 personen
KOUDE GERECHTEN
• Ambachtelijke huzarensalade
• Wisselende vleeswaren en boerenpaté
• Gevulde eieren
• Verschillende salades, waaronder Griekse,
scharrelei- en boerenaardappelsalade
• Ambachtelijke broodsoorten met wisselende smeersels

WARME GERECHTEN
• Kipsaté met satésaus
• Gehaktballetjes in zoetzure saus
• Boerenbeenham
• Krieltjes met ui en spekjes
• Geroerbakte seizoensgroenten
• Frites met mayonaise

21,50 p.
p.

BUFFET HET EEKHOORNTJE
Vanaf 20 personen
KOUDE GERECHTEN
• Ambachtelijke huzarensalade
• Zalmsalade met garnalen en verschillende soorten vis
• Wisselende vleeswaren en boerenpaté
• Gevulde eieren
• Verschillende salades, waaronder Griekse,
scharrelei- en boerenaardappelsalade
• Ambachtelijke broodsoorten met wisselende smeersels

WARME GERECHTEN
• Kipsaté met satésaus
• Biefstukpuntjes in stroganoffsaus
• Zalmfilet met wittewijnsaus
• Gehaktballetjes in zoetzure saus
• Aardappelgratin met knoflook en spekjes
• Witlof met ham en kaas uit de oven
• Frites met mayonaise

p.p.
0
5
,
4
2
5

BUFFET HET HERTJE
Vanaf 20 personen
KOUDE GERECHTEN
• Ambachtelijke huzarensalade
• Zalmsalade met garnalen en verschillende soorten vis
• Wisselende vleeswaren en boerenpaté
• Carpacciosalade met Grana Padano
• Franse tonijnsalade
• Gerookte kipsalade met ananas en perzik
• Gevulde eieren
• Verschillende salades, waaronder Griekse,
scharrelei- en boerenaardappelsalade
• Ambachtelijke broodsoorten met wisselende smeersels

WARME GERECHTEN
• Kipsaté met satésaus
• Biefstukpuntjes in stroganoffsaus
• Varkenshaasmedaillons in roomsaus
• Kip piri-piri
• Zalmfilet met wittewijnsaus
• Gemarineerde spareribs
• Aardappelgratin met knoflook en spekjes
• Witlof met ham en kaas uit de oven
• Geroerbakte seizoensgroenten
• Frites met mayonaise

29,50 p.
p.

PANNENKOEKENBUFFET
Vanaf 20 personen
In een buffetopstelling maken we een pannenkoekenbuffet van naturel pannenkoeken die zelf belegd kunnen worden met:
•
•
•
•
•

Appel
Ananas
Gember
Kaas
Ham

p.p.
17,00

•
•
•
•
•

Spek
Champignons
Ui
Paprika
Salami

Uit te breiden met een soep naar keuze
+ 3,50 p.p.

•
•
•
•
•

Tomaat
Rozijnen
Stroop
Poedersuiker
Diverse soorten jam
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DESSERTBUFFET
Vanaf 20 personen
• Verschillende ijstaarten
• Verse fruitsalade
• Diverse soorten bavarois
• Warme chocoladesaus
• Verse slagroom

8,50 p.p
.

GRAND DESSERTBUFFET
Vanaf 20 personen
• Verschillende ijstaarten
• Verse fruitsalade
• Diverse soorten bavarois
• Warme chocoladesaus
• Chocolademousse
• Warme kersen
• Verse slagroom

10,50 p.
p.
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BBQ bij Klein Zwitserland: altijd hot, van Basic tot Deluxe
Het BBQ-arrangement is hot bij Klein Zwitserland! De ultieme BBQ-belevenis betekent voor iedereen
echter weer wat anders. Daarom hebben we keuze uit Basic, Populair en Deluxe arrangementen.

BBQ BASIC
Vanaf 20 personen
OP DE BBQ
• Gemarineerde karbonade
• Barbecueworstje
• MRIJ-burger
• Kipsaté
• Gemarineerde speklap
SALADEBUFFET
• Ambachtelijke huzarensalade
• Griekse salade

BIJGERECHTEN
• Ambachtelijke broodsoorten met
wisselende smeersels
• Knoflooksaus
• Kerriesaus
• Cocktailsaus
17,50 p.
• Satésaus
p.
kind
• Frites met mayonaise
tot 12 ejaren
ar
8,75 p.p
.

BBQ POPULAIR
Vanaf 20 personen
OP DE BBQ
• Gemarineerde karbonade
• Barbecueworstje
• MRIJ-burger
• Kipsaté
• Biefstukspies
• Shaslick
SALADEBUFFET
• Ambachtelijke huzarensalade
• Griekse salade
• Pastasalade
• Tomatensalade
• Komkommersalade

BIJGERECHTEN
• Ambachtelijke broodsoorten met
wisselende smeersels
• Knoflooksaus
• Kerriesaus
• Cocktailsaus
• Satésaus
• Frites met mayonaise

21,50 p.
p.
kind
tot 12 ejaren
a
10,75 p.p r
.
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BBQ DELUXE
Vanaf 20 personen
OP DE BBQ
• Gemarineerde karbonade
• Barbecueworstje
• Gemarineerde spareribs
• Zalmpakketjes
• MRIJ-burger
• Kipsaté
• Biefstukspies
• Shaslick
SALADEBUFFET
• Ambachtelijke huzarensalade
• Carpacciosalade met Grana Padano
• Scharreleisalade
• Pastasalade
• Tomatensalade
• Komkommersalade

BIJGERECHTEN
• Ambachtelijke broodsoorten met
wisselende smeersels
• Knoflooksaus
• Kerriesaus
• Cocktailsaus
• Satésaus
• Frites met mayonaise
• Gepofte aardappel met kruidenboter

24,50 p.
p.
kind
tot 12 ejaren
12,25 p.par
.
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Steengrillen bij Klein Zwitserland: ook te combineren met kaasfonduen
Ouderwets lekker steengrillen kan bij Klein Zwitserland traditiegetrouw in combinatie met kaasfonduen.
Ook aan lekkers naast de grill geen gebrek!

STEENGRILLEN
Vanaf 20 personen, ook te combineren met kaasfonduen
OM TE GRILLEN
• Biefstuk
• Kipfilet
• Hamburger
• Kipsaté
• Varkenshaas
• Champignons
• Paprika
• Ui

BIJGERECHTEN
• Ambachtelijke broodsoorten met
wisselende smeersels
• Frites met mayonaise
• Frisse rauwkostsalade
SAUZEN
• Knoflooksaus
• Kerriesaus
• Cocktailsaus
• Satésaus
• Gembersaus

27,00 p.
p.
kind
tot 12 ejaren
13,00 p.par
.
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SNACKBUFFET
Vanaf 20 personen
KOUDE GERECHTEN
• Ambachtelijke huzarensalade
• Zalmsalade
• Kaasplateau met verschillende kaassoorten
• Gegrilde worst
• Haring met uitjes
• Ambachtelijke broodsoorten met
wisselende smeersels

WARME GERECHTEN
• Mini saucijzenbroodjes
• Kippenpootjes
• Kipsaté met satésaus
• Gehaktballetjes in zoetzure saus
• Bitterballen
• Bittergarnituur

12,95 p.
p.
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Receptiearrangementen
De receptiearrangementen van Klein Zwitsersland: compleet met of zonder ontvangst, afhankelijk van de honger
naar koffie of thee met gebak. Daar moet op geproost worden!
Vanaf 20 personen. Bij meer dan 50 personen is er de beschikking over een eigen bar

RECEPTIEARRANGEMENT

RECEPTIEARRANGEMENT DELUXE
ONTVANGST
Koffie of thee met gebak

HOLLANDS DRANKARRANGEMENT 1,5 UUR
Bier, wijn, fris, sap, zuivel, koffie en thee

HOLLANDS DRANKARRANGEMENT 1,5 UUR
Bier, wijn, fris, sap, zuivel, koffie en thee

VOOR OP TAFEL
Gemengde nootjes

VOOR OP TAFEL
Gemengde nootjes

HAPJES
Twee rondes met warme hapjes. Twee rondes met
blokjes kaas en worst

HAPJES
Twee rondes met warme hapjes. Twee rondes met
blokjes kaas en worst

RUIMTE
Onze zaal is voorzien van verschillende receptietafels, zitmogelijkheden en een
eigen garderobe. Bij mooi weer is een deel van het
terras inbegrepen

RUIMTE
Onze zaal is voorzien van verschillende receptietafels, zitmogelijkheden en een
eigen garderobe. Bij mooi weer is een deel van het
terras inbegrepen

15,00 p.
p.

21,50 p.
p.
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Feestarrangementen
De feestarrangementen van Klein Zwitsersland: compleet met of zonder buffet, afhankelijk van de honger naar een
écht feestmaal. Het feest kan gaan beginnen!
Vanaf 20 personen. Bij meer dan 50 personen is er de beschikking over een eigen bar

FEESTARRANGEMENT

FEESTARRANGEMENT PLUS

ONTVANGST
Koffie of thee

ONTVANGST
Koffie of thee

HOLLANDS DRANKARRANGEMENT 4 UUR
Bier, wijn, fris, sap, zuivel, koffie en thee

HOLLANDS DRANKARRANGEMENT 4 UUR
Bier, wijn, fris, sap, zuivel, koffie en thee

VOOR OP TAFEL
Gemengde nootjes

VOOR OP TAFEL
Gemengde nootjes

HAPJES
Twee rondes met luxe warme hapjes.
Twee rondes met blokjes kaas en worst

HAPJES
Twee rondes met luxe warme hapjes.
Twee rondes met blokjes kaas en worst
BUFFET
Koud en warm buffet met ambachtelijke huzarensalade,
zalmsalade, kaasplateau met verschillende
kaassoorten, boerenpaté en ambachtelijke
broodsoorten met wisselende smeersels

RUIMTE
Onze zaal is voorzien van verschillende receptietafels,
zitmogelijkheden en een eigen garderobe. Bij mooi
weer is een deel van het terras inbegrepen

26,50 p.
p.

RUIMTE
Onze zaal is voorzien van verschillende receptietafels,
zitmogelijkheden en een eigen garderobe. Bij mooi
weer is een deel van het terras inbegrepen

35,50 p.
p.
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FEESTARRANGEMENT DELUXE
ONTVANGST
Koffie of thee
HOLLANDS DRANKARRANGEMENT VOOR 4 UUR
Bier, wijn, fris, sap, zuivel, koffie en thee
VOOR OP TAFEL
Gemengde nootjes
HAPJES
Twee rondes met luxe warme hapjes. Twee rondes met blokjes kaas en worst
BUFFET
Koud en warm buffet met kipsaté met satésaus en kroepoek, zalmsalade, cocktailsalade
en ambachtelijke broodsoorten met wisselende smeersels
RUIMTE
Onze zaal is voorzien van verschillende receptietafels, zitmogelijkheden en een
eigen garderobe. Bij mooi weer is een deel van het terras inbegrepen

38,50 p.
p.
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DRANK
Kies een van onze drankarrangementen:
HOLLANDS DRANKARRANGEMENT:
Bier, wijn, fris, sap, zuivel, koffie en thee
1 uur 9,00 p.p. - 2 uur 14,50 p.p. - 3 uur 19,00 p.p. - 4 uur 23,00 p.p. - 5 uur 26,50 p.p.
HOLLANDS LUXE DRANKARRANGEMENT
Bier, speciaal bier van het seizoen, wijn, fris, sap, verse jus d’orange, zuivel,
koffie, thee, jenever en vieux
+ 1,00 p.p. per uur t.o.v. het Hollands drankarrangement
BUITENLANDS DRANKARRANGEMENT
Bier, wijn, fris, sap, verse jus d’orange, zuivel, koffie, thee, jenever, vieux, port,
sherry, Martini, gin, Bacardi, vodka en whiskey
+ 2,00 p.p. per uur t.o.v. het Hollands drankarrangement
BOB DRANKARRANGEMENT
Alcoholvrij bier, mineraalwater, fris, sap, zuivel, koffie en thee
1 uur 8,00 p.p. - 2 uur 14,50 p.p. - 3 uur 18,00 p.p. - 4 uur 22,00 p.p. - 5 uur 25,00 p.p.

VOOR OP TAFEL

HAPJES

• Gemengde nootjes 2,50
• Borrelplank 15,50 p/stuk
(Selectie van onze favoriete warme en
koude borrelhapjes)
• Broodplank 4,50 p/stuk
(Met wisselende smeersels)
• Luxe tafelgarnituur 1,50 p.p.
(Luxe mix van gebrande noten, kaasstengels,
kaasvlinders en zoute koekjes)

• Warm hapje 0,90 p/stuk
(Gemengde bittergarnituur, o.a. bitterballen,
frikadelletjes, minikaassoufflé of kipnuggets, met
appelmoes en mayonaise)
• Luxe warme hapjes 1,25 p/stuk
(Kaasstengels, gamba- of groentekroketjes)
• Puntzakje frites met mayonaise 3,00
• Broodje kroket 3,50
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VERGADER- EN CURSUSMOGELIJKHEDEN
Klein Zwitserland staat als een huis in het hart van de provincie Utrecht. Sinds 2010 vormt het restaurant tevens
het centrum voor feesten en partijen voor grote en minder grote gezelschappen. Andere eigenschappen van ons
sfeervolle chalet annex feestcafé zijn door de jaren heen onveranderd gebleven, waaronder de laagdrempeligheid,
bereikbaarheid en het lekkere eten voor een vriendelijke prijs in gemoedelijke sferen.Voor vergaderen en het
houden van cursussen heeft restaurant Klein Zwitserland een mooie vergaderzaal. Deze vergaderzaal is geschikt
voor meerdere opstellingen.
• Blok:
• Cabaret:
• Diner:
• Open opstelling:
• Theater:
• U-vorm:

geschikt t/m 50 personen
geschikt t/m 45 personen
geschikt t/m 80 personen
geschikt t/m 80 personen
geschikt t/m 80 personen
geschikt t/m 40 personen

Vergaderarrangement
Vergaderen bij Klein Zwitserland smaakt naar meer dankzij ons exclusieve vergaderarrangement: geschikt voor
10 tot 70 personen. Inclusief ontvangst, onbeperkt koffie & thee, AV-middelen én mogelijkheid tot uitbreiding met
het Hollandse drankarrangement. Werken was nog nooit zó lekker!

VERGADERARRANGEMENT
Van 10 tot 70 personen
ONTVANGST
Koffie of thee
GEDURENDE DE VERGADERING
Onbeperkt koffie en thee met iets lekkers
Kannen mineraalwater
AV-MIDDELEN
Beamer en scherm
Flipover en presentatiemiddelen
Geluidsinstallatie en microfoon
RUIMTE
Onze zaal is opgesteld in een vergaderopstelling naar keuze
en beschikt over een eigen garderobe. Bij mooi weer is een
deel van het terras inbegrepen

19,50 p

per dag .p.
de
van 4 u el
ur
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Solexverhuur
Bij pannenkoekenhuis & restaurant Klein Zwitserland hebben we verschillende arrangementen zodat je kunt
genieten van de natuur én lekker eten! De Solex is een combinatie van een fiets en een brommer en kan
maximaal 25 km/uur. Dit maakt een helm overbodig en geeft je bovendien alle tijd om op je gemak te genieten
van al het moois wat de Utrechtse Heuvelrug te bieden heeft. Je begint de tocht met een kopje thee of koffie
en wat lekkers bij het restaurant.Vervolgens rijd je tussen de bossen, de zandvlaktes en de vogels en strijk je na
afloop van de rit neer op het terras van Klein Zwitserland voor een heerlijke maaltijd.

SOLEX & PANNENKOEKEN
Vanaf 10 personen
ONTVANGST
Met koffie of thee en iets lekkers
SOLEX
2,5 uur rijden, met begin- en eindpunt bij restaurant Klein Zwitserland
DINER
Op basis van aantal personen:
• Driegangenpannenkoekenmenu tot 20 personen:
keuze uit meer dan 60 soorten pannenkoeken
• Pannenkoekenbuffet vanaf 20 personen:
uitgebreid buffet met pannenkoeken die zelf belegd kunnen worden met tal van toppings

SOLEX & HIGH TEA

SOLEX & BUFFET

Vanaf 10 personen

Vanaf 10 personen

ONTVANGST
Met koffie of thee en iets lekkers
SOLEX
2,5 uur rijden, met begin- en eindpunt
bij restaurant Klein Zwitserland
HIGH TEA
Met petit fours, luxe sandwiches
en meer

ONTVANGST
Met koffie of thee en iets lekkers
SOLEX
2,5 uur rijden, met begin- en eindpunt
bij restaurant Klein Zwitserland
BUFFET KLEIN ZWITSERLAND
Met verschillende salades, kipsaté,
Bourgondische krieltjes en meer

53,00 p.
p.

51,00 p.
p.

55,00 p.
p.
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ALGEMENE VOORWAARDEN KLEIN ZWITSERLAND DRIEBERGEN B.V.

Op alle door ons (Klein Zwitserland Driebergen B.V., hierna te noemen ‘Klein Zwitserland’) aangegane overeenkomsten en geleverde diensten zijn
de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing (deze treft u als bijlage aan). Hierop aanvullend gelden de volgende voorwaarden In deze
algemene voorwaarden wordt aangesloten bij de definities uit artikel 1 UVH.
Artikel 1 Voorstel/Offerte
Dit voorstel/deze offerte heeft een geldigheidsduur van 7 dagen. Indien u niet binnen deze afgesproken periode dit voorstel/deze offerte schriftelijk
richting ons accepteert, vervalt dit voorstel/ offerte (en eventuele opties).
Artikel 2 Dieet/ Allergie
Indien u dieetwensen en/of (voedsel)allergieën omtrent het te serveren voedsel en drinken voor het evenement/reservering heeft, dient dit zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk een week voor aanvang van het evenement/de reservering te worden doorgegeven. Indien deze melding later wordt
gedaan, tracht Klein Zwitserland hier bij het evenement/de reservering rekening te houden.
Artikel 3 Betalingscondities
Algemeen
Bij offertebedragen vanaf € 1.250,00 ontvangt u van ons een voorschotnota. Bij definitieve bevestiging ontvangt u een voorschotnota van 40% van
het begrote bedrag. Het voorschot dient 14 dagen voorafgaand aan de datum waarop u uw reservering heeft gepland te zijn voldaan.
Huwelijk/Bruiloft
Bij offertebedragen vanaf € 1.250,00 ontvangt u van ons een tweetal voorschotnota’s. Bij definitieve bevestiging ontvangt u een voorschotnota van
10% van het begrote bedrag. Het voorschot dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Tevens ontvangt u een tweede voorschotnota ten bedrage van 60% van het begrote omzetbedrag, deze dient 30 dagen voorafgaand aan de datum
waarop u uw reservering heeft gepland te zijn voldaan.
De voorschotnota‘s worden u per mail toegezonden. Indien u de factuur per post wilt ontvangen vernemen wij dat graag. De eindfactuur, aangepast
aan de actualiteit en onder aftrek van het voorschot, dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Artikel 4 Wijzigingen aantal personen
Het door u opgegeven aantal personen kan tot 2 weken voor aanvang van het evenement kosteloos worden verminderd. Tot 1 week voor aanvang
van het evenement kan het aantal personen nog worden verminderd met een maximum van 10%. Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk of per mail
worden doorgegeven.
Artikel 5 Annulering in restaurant/tafelreservering
Wanneer een reservering voor uitsluitend een restaurant (tafelreservering) is gemaakt voor een groep (va. 10 personen) dan geldt voor annulering
van die reservering het navolgende:
1. indien een menu is overeengekomen:
a. bij annulering meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn.
b. bij annulering 14 dagen of minder doch meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 25% van de offertewaarde (op grond van
artikel 1.11 UVH) verschuldigd zijn.
c. bij annulering 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de offertewaarde verschuldigd zijn.
d. bij annulering 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 75% van de offertewaarde verschuldigd zijn.
2. Een annulering is slechts geldig indien dit schriftelijk is gedaan.
Artikel 6 Annulering horecaovereenkomsten voor zalen, groepen & partijen
Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep of zaalreservering, niet vallende onder artikel 5, (bijv. bij een vergaderbijeenkomst, bruiloft of
andersoortig feest), dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
a. bij annulering tot 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten
worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.
b. bij annulering tot 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de offertewaarde aan het horecabedrijf te betalen.
c. bij annulering tot 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de offertewaarde aan het horecabedrijf te betalen.
d. bij annulering tot 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de offertewaarde aan het horecabedrijf te betalen.
e. bij annulering tot 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de offertewaarde aan het horecabedrijf te betalen.
f. bij annulering tot 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de offertewaarde aan het horecabedrijf te betalen.
g. bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de offertewaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Artikel 7 Breuk c.q. vermissingen
Breuk c.q. vermissingen omtrent goederen van Klein Zwitserland worden u tegen vervangingswaarde in rekening gebracht.
Artikel 8 Wet- en Regelgeving
Klein Zwitserland behoudt zich het recht voor om de offertewaarde aan te passen indien wijzigingen in wet- en regelgeving daartoe aanleiding zijn.
©2019 Klein Zwitserland Driebergen B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Klein Zwitserland Driebergen B.V. Bovendien zijn alle rechten
tot uitvoering van ideeën, scenario’s en sfeerverhalen exclusief voorbehouden aan de Klein Zwitserland Driebergen B.V. en mag niets plaatsvinden
zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming.
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