Algemene boekingsvoorwaarden voor groepsreserveringen bij “Kartbaan Oldenzaal”, hierna te noemen
kartbaan.
Offertes en opties
 In overleg zal kartbaan u een optie verlenen en een offerte doen toekomen van een
groepsreservering.
 Opties zijn geldig na een schriftelijke bevestiging van de optie door kartbaan en tot en met de in deze
bevestiging genoemde datum.
 Bij geen bericht van u vóór de afloop van de optie termijn, komt de optie te vervallen.
 Indien u voor het verstrijken van de optietermijn hebt aangegeven van de optie gebruik te willen
maken, is de datum definitief gereserveerd.
 Indien kartbaan een andere aanvraag krijgt voordat een door u in optie genomen datum definitief
gereserveerd is, vraagt kartbaan u binnen 48 uur te beslissen, bij gebreke waarvan de optie komt te
vervallen.
Bevestiging
 Nadat de reservering definitief is ontvangt u van kartbaan een bevestiging van de groepsreservering.
Definitieve aantal gasten
 Tien werkdagen voor aanvang van de door u gereserveerde datum verneemt kartbaan van u het
definitieve aantal gasten. Het door u opgegeven aantal gasten worden voor zowel food-kosten (100%)
als karten (100%) dan wel enige andere gereserveerde dienst(100%) in rekening gebracht.
 Het definitief aantal gasten mag niet meer afwijken dan 15% van het oorspronkelijke opgegeven
aantal gasten bij bevestiging van de reservering.
 Indien niet binnen tien werkdagen voor aanvang van de door u gereserveerde datum het definitieve
aantal gasten aan kartbaan is doorgegeven, is kartbaan genoodzaakt het aantal gasten in rekening te
brengen welke kartbaan aan u schriftelijk bevestigd heeft.
Betalingen
 Bedragen onder de € 500,- dienen op de dag van de reservering contant of per pin te worden voldaan.
 Facturen dienen te worden voldaan binnen 15 dagen na ontvangst enige factuur.
 Bezwaren met betrekking tot een factuur kunt u binnen 15 dagen, schriftelijk, aan kartbaan kenbaar
maken.
 Na deze 15 dagen berekent Kartbaan u 10% rente (op jaarbasis) over het openstaande factuurbedrag.
 Indien een factuur na 60 dagen nog niet geheel is betaald kan kartbaan de vordering uit handen
geven. Alle hieraan verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor uw rekening.
Annuleringen
 Alleen schriftelijke annuleringen van een groepsreservering zullen worden gehonoreerd.
 Bij annulering van een reservering zullen de door kartbaan ontvangen aanbetalingen niet worden
gecrediteerd.
 Indien u annuleert, zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht: 100% van de totale
kostencalculatie indien de annulering minder dan 2 weken voor de gereserveerde datum plaats vindt.
Aansprakelijkheid
 Kartbaan is op generlei wijze op welk grond dan ook aansprakelijk voor enige schade die de
karter/bezoeker door welke oorzaak dan ook lijdt op het complex.
 Het betreden van de kartbaan geschiedt op eigen risico.

Prijswijzigingen voorbehouden.

