Doe-het-zelf feest
Bent u op zoek naar een voordelige zaal voor bijvoorbeeld een verjaardag, jubileum of bruiloft?
Wilt u geen gedoe thuis, maar liever ook geen volledig verzorgde catering? Organiseer dan uw eigen
doe-het-zelf feest bij De Lindeboom en bepaal helemaal zelf de gewenste invulling!
Hoe werkt het?
Stap 1

Kies uit een van onze sfeervolle zalen. Denk hierbij niet alleen aan het aantal
gasten dat u wilt uitnodigen, maar ook de gewenste opstelling qua stoelen en tafels.

Stap 2

Kies uw invulling. Wilt u alleen een zaal huren en doet u verder alles zelf? Neemt
u zelf glaswerk mee? Of ziet u graag een volledig ingerichte bar, inclusief tap, een
rondje bitterballen of zelfs bedienend personeel? Het kan allemaal!

Stap 3

U zet uw feest vast door middel van het betalen van een borg en een ingevuld
reserveringsformulier. Uiteraard kunt u eerst kosteloos een optie in onze agenda
zetten. Bij een andere aanvraag wordt u dan gebeld om alsnog te beslissen. De zaal
bezichtigen kan uitsluitend op afspraak, om te garanderen dat deze leeg is.

De mogelijkheden
Optie 1 – Enkel zaalhuur
U betaalt enkel zaalhuur. U zet de zaal zelf in de gewenste opstelling en krijgt daarbij de
beschikking over een bar met koelkasten, tafels, stoelen, statafels en een eigen toiletgroep. Eten,
drinken, decoratie, glaswerk en servies neemt u zelf mee.
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De zaal is vanaf 14:00 beschikbaar. Het feest dient om 00:00 afgelopen te zijn. Aan het einde van de
avond maakt u de zaal zelf schoon (bar/vloer/stoelen en tafels). De toiletgroep dient veegschoon
opgeleverd te worden.
Lindezaal
Beneden 1
Beneden 1/2
Beneden 1/2/3

(max. 40 pers. zittend, 80 staand)
(max. 60 pers. zittend, 120 staand)
(max. 140 pers. zittend, 280 staand)
(max 200 pers. zittend, 300+ staand)

€ 200,€ 400,€ 600,€ 800,-

Optie 2 – Zaalhuur + overige mogelijkheden
U kunt naast het huren van de zaal uw feest precies vormgeven zoals u zelf wilt. Hieronder een
overzicht met de mogelijkheden:
Huur glaswerk/servies/bestek - € 1,50 p.p.
Van gebaksbordjes tot bestek; wij doen de afwas! U krijgt spoelmiddel voor de glazen.
Afkoop schoonmaak
De schoonmaak aan het einde kan worden uitbesteed. Prijzen zijn gebaseerd op normaal gebruik
van de zaal. Buitensporige schoonmaakkosten worden verrekend met de borg. U hoeft aan het
einde van de avond dan enkel uw eigen spullen mee te nemen.
Uitbesteden schoonmaak Lindezaal + toiletten
Uitbesteden schoonmaak Beneden 1 + toiletten
Uitbesteden schoonmaak Beneden 1 en 2 + toiletten
Uitbesteden schoonmaken Beneden 1, 2 en 3 + toiletten

€50,€100,€125,€150,-

Langer doorgaan of eerder beginnen - € 50,- per uur
U kunt de zaal langer huren dan van 14:00 tot 00:00. Mogelijk vanaf 09:00 ’s tot uiterlijk 02:00.
Zaal laten zetten
Wij kunnen de zaal voor u in de gewenste opstelling zetten. Het decoreren van de zaal doet u zelf.
Lindezaal € 25,Beneden 1 € 50,Beneden 1/2 € 75,- Beneden 1/2/3 € 100,De Lindeboom | Al meer dan 200 jaar goed, gezellig en gastvrij!
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Drankafname
Geen zin om te sjouwen met kratjes of drank? Neem drank via ons af tegen aantrekkelijke prijzen!
Een definitieve afrekening van de dranken gebeurt aan het einde van de avond op basis van
nacalculatie. Geopende flessen brengen wij in rekening. Het is niet toegestaan deze mee te nemen.
U heeft ook de keuze slechts enkele dranken af te nemen en de rest zelf mee te nemen.
Kan koffie
Frisdrank
Vruchtensap
Wijn
Bier
Flesbier

€6,- (12 koppen, exclusief kopjes, met melk/suiker)
€2,- (per geopende fles van 1,5 of 1 liter)
€2,- (per geopende fles van 1 liter)
€6,- (per geopende fles van 0,7 liter)
€4,- per liter of €200 per 50 liter fust.
€1,- per flesje Grolsch Radler/Weizen/Malt/Herfstbok, Palm en Heineken
€2,- per flesje Grimbergen/Leffe/Desperados

Materialen
Extra statafels
Extra stoelen
Chafing dish + 2 brandgelpotjes + RVS bakken
Wit tafellinnen (178x178cm)
Sub woofer (uitsluitend in de Lindezaal)
Beamz uplight LED par (draadloos op accu 8 uur)
LED uplight (met kabel)

€5,- p.s.
€1,- p.s.
€5,- p.s.
€5,- p.s.
€20,- p.s.
€25,- p.s.
€10,- p.s.

Overig
Achterlaten grote afvalzak
Gebruik vaatwasser
Huren kelner/barpersoneel (prijs per persoon, per uur)

€6,- p.s.
€50,€25,-

Eten
Bitterballen
Bittergarnituur (bijv. bitterbal, bami/nasihapjes, kipnuggets)
Koude hapjes (bijv. ham met asperge, gevuld eitje en gehaktballetjes)
Puntzak frites
Broodje kroket/frikandel

€0,30 p.s.
€0,65 p.s.
€0,75 p.s.
€1,50 p.s.
€1,50 p.s.
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Doe-het-zelf buffet
Op zoek naar een voordelig buffet, in combinatie met uw feest? Omdat u ook de zaal huurt bieden
wij buffetten aan waarbij u slechts 2 koude en 2 warme gerechten hoeft te kiezen uit onderstaande
lijst. Zo kunt u precies kiezen wat u lekker vindt en is een buffet al mogelijk voor slechts €10,- per
persoon! Bovendien zijn borden en bestek inbegrepen in de prijs! Glaswerk kost dan €1,- p.p.
Koude gerechten
Huzarensalade
Rundvleessalade
Zalmsalade
Kipkerriesalade
Rauwkostsalade
Pastasalade
Ardennerham met meloen
Gesorteerde vleesschotel
Gebraden rollade met verse vruchten
Rundercarpaccio met pijnboompitten en oude kaas
Italiaanse vleesschotel met Parmaham en Spianata Romana
Kip-ananas cocktails
Visschotel met haring, gerookte zalm, garnalen en makreel

Prijs p.p.
€ 2,€ 2,€ 2,€ 2,€ 2,€ 2,€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,50

Kruis aan
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Aantal (min. 10)
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Warme gerechten
Spareribs
Gehaktballetjes in zoetzure saus
Hongaarse goulash
Indonesische stoofschotel
Kipkarbonade met vruchtensaus
Kipsaté in pindasaus
Schnitzels in champignonroomsaus
Gebraden rollade in rode wijnsaus
Gestoofde rundergoulash
Kalfsukkade in heerlijke huisgemaakte jus
Varkenshaasmedaillons in satésaus
Varkenshaasmedaillons in champignonroomsaus
Gebakken zalm in dille-saffraansaus
Zeewolffilet in dille-saffraansaus
Kipfilet in verse vruchtensaus
Beenham in rode wijnsaus
Biefstukpuntjes in stroganoffsaus

Prijs p.p.
€ 3,€ 3,€ 3,€ 3,€ 3,€ 3,€ 3,€ 3,€ 3,€ 3,€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50-

Kruis aan
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Aantal (min. 10)
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Gevulde tomaten, komkommers en eieren, stokbrood met kruidenboter, warme groenten en frites zijn standaard inbegrepen.
Dieetwensen:

………………………………………

Gewenste tijd:

………………………………………
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Informatie over onze zalen
Lindezaal (€200)
• De Lindezaal is 80m2 groot en beschikt over een eigen bar en groot privéterras.
• Tegen een meerprijs van €50 kunt u, indien beschikbaar, gebruik maken van de naastgelegen
biljartruimte. Dit wordt veel gebruikt als buffet of extra ruimte bij grote groepen.
• Inclusief 40 stoelen, 8 tafels en 4 houten statafels. Zittend max. 40 mensen, staand zo’n 80.
• Beschikt over een goed geluidssysteem. Inpluggen kan via een aux-kabel met uw telefoon,
tablet of laptop (bijv. via Spotify). Voor € 20,- extra huurt u er een subwoofer bij.

Benedenzalen (€400 tot €800)
• De benedenzaal is op te delen in 3 delen. Inclusief 200 stoelen, zo’n 100 tafels en 6 statafels.
• De zaal is geschikt voor aantallen van 50 tot 300+ gasten, afhankelijk van de opstelling.
• Boxjes in het plafond zijn aanwezig voor achtergrondmuziek.
• Een eigen bar, toiletgroep en garderobe zijn aanwezig in de ruimte.
• De zaal beschikt over een lift voor gasten die slechter te been zijn.
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Voorwaarden en regels
Reservering
• U heeft de keuze een zaal in optie te zetten of definitief vast te zetten.
• Bij een optie nemen we bij een andere aanvraag eerst met u contact op. U dient in zo’n geval dezelfde dag nog een
keuze te maken, zodat wij de andere partij uitsluitsel kunnen geven.
• U maakt uw reservering definitief middels het betalen van een borg. Deze bedraagt €250 voor de Lindezaal en €500,voor de Benedenzalen. U voldoet de borg uitsluitend contant.
• Bij het maken van een reservering wordt gezamenlijk een overeenkomst ondertekend waarin u aangeeft alle
voorwaarden en regels te hebben gelezen.
• Bij een annulering van de zaal wordt de borg ter compensatie niet gerestitueerd.
• U krijgt de borg aan het einde van de avond terug, mits voldaan is aan onderstaande:
Borg, schade en schoonmaak
• Eventuele schade (bv. beschadigde muren/verf, bewust gemaakte krassen op tafels, kapotte stoelen en tafels,
gesneuveld glaswerk en/of decoratie) alsmede buitensporige schoonmaakkosten (bv. etensresten in de spoelbak, zeer
intensief gebruik van de zaal, drank/eten/kauwgom etc op/onder/tegen muren, palen en tafels, afval rondom het
pand en op het terras) worden van de borg afgetrokken.
• De Lindeboom heeft een lopende afspraak met de naastgelegen Nicolaaskerk en buurtbewoners dat confetti nimmer
gebruikt wordt. Confetti is daarom niet toegestaan. Gebruik hiervan resulteert ongeacht eigen schoonmaak direct in
een aftrek van €250,- van de borg. Dit geldt ook voor glimmertjes, snippers en confettiballonnen. Andere versieringen
(gewone/helium ballonnen, slingers, posters, foto’s, bogen etc) zijn uiteraard toegestaan.
• Open vuur (sterretjes, vuurwerk, gasflessen, frituurpannen en ander toebehoren voor koken) is eveneens ten strengste
verboden. De Lindeboom behoudt zich vanuit veiligheidsoverwegingen bij aantreffen van open vuur het recht het
feest per direct te beëindigen. Daarbij vervalt de borg. Brandgelpotjes bij chafing dishes zijn onder toezicht toegestaan.
• In het geval van opstootjes, agressie jegens personeel, een grimmige sfeer en het eventueel moeten inschakelen van
politie vervalt per direct de gehele borg en wordt het feest beëindigd.
• Wordt de zaal netjes achtergelaten en is er geen schade? Dan krijgt u de borg direct terug.
Betaling
• De zaalhuur en eventuele toeslagen voor glas en servies dienen altijd voorafgaand te zijn voldaan. U krijgt na betaling
de sleutel van de zaal. Zorg ervoor dat diegene die betaald daarom als eerste aanwezig is!
• De borg wordt nooit gebruikt om de zaalhuur mee te betalen.
• Afname op nacalculatie of het ter plekke beslissen om te verlengen of de schoonmaak uit te besteden kunnen wel
met de borg worden verrekend.
Tijdsduur
• De zaal is om 14.00 beschikbaar om op te bouwen en te versieren. Het feest dient om 24.00 afgelopen te zijn.
• Het is mogelijk de zaal langer te huren dan 14:00 – 00:00. De kosten bedragen € 50 per uur.
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• De Lindeboom behoudt zich in het geval van een vervelende sfeer, beschonken gasten en/of andere redenen altijd
het recht een verzoek tot verlenging niet te honoreren.
Voor die tijd
• Afhankelijk van de gekozen optie zet u zet zelf de zaal in de gewenste opstelling of doen wij dat voor u.
• Eventuele versiering neemt u altijd zelf mee. Het is niet toegestaan punaises te gebruiken.
• Afhankelijk van de gekozen opties neemt u zelf glaswerk en servies mee of richten wij de bar in.
• We wijzen een aanspreekpunt aan, welke verantwoordelijk is voor het naleven van de huisregels.
Gebruik van de bar
• Het is niet toegestaan spullen van De Lindeboom te gebruiken die u aantreft achter de bar.
• U houdt zich aan de regels omtrent alcoholgebruik bij minderjarigen en het rookbeleid in de horeca.
• Bij drankafname via De Lindeboom, is het niet toegestaan aangebroken of volle flessen mee te nemen.
• Bij kapot of vermist glaswerk rekenen wij €1 per glas.
• De afname van dranken geschiedt op nacalculatie per fles of liter (Zie prijslijst).
Na die tijd
• Indien u ervoor kiest zelf schoon te maken krijgt u na afloop de beschikking over een schoonmaakkar met heet water,
schoonmaakmiddelen, doeken, bezems, dweil en een stoffer en blik.
• U kunt de schoonmaak uitbesteden tegen de hierboven genoemde tarieven. Is de zaal buitensporig vies, dan geldt er
een toeslag.
• Maakt u zelf schoon dan verwachten wij van u dat de vloer en toiletten veegschoon en droog worden opgeleverd.
• De bar, tafels, stoelen en ander interieur dienen schoon te worden achtergelaten.
• Huurt u de benedenzaal, dan dienen de gebruikte stoelen na het feest te worden opgestapeld.
• Afval en lege flessen worden zelf meegenomen, tenzij anders is overlegd.
• Indien het geval wordt ook afval rondom het pand opgeruimd.
• Het is aan De Lindeboom of de zaal naar behoren is achtergelaten. Hierover wordt geen discussie gevoerd; enkel
overlegd met het vooraf aangewezen aanspreekpunt.
Overig
• Alle huisregels die bij feesten mét afname van eten/drinken van toepassing zijn (bijv. niet roken in de horeca, gebruik
van drugs, alcohol onder de 18) etc. zijn als vanzelfsprekend ook van toepassing op doe-het-zelf feesten.
• Onze keuken wordt in verband met eigen activiteiten, veiligheid en de Hygiënecode Horeca (HACCP) niet
uitgeleend/verhuurd. Het bewaren van eventuele hapjes of een taart in onze koeling of vriezer is geen probleem.
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Reserveringsformulier
Zaal
Lindezaal
Beneden 1
Beneden 1/2

Prijs
€ 200,€ 400,€ 600,-

Beneden 1/2/3
Extra invulling
Glaswerk en servies

€ 800,-

Ingerichte bar

Op nacalculatie

Keuze

Subtotaal

Aantal gasten:
x € 1,50 p.p.

Overige afspraken
(schoonmaak, extra stoelen,
statafels, chafing dishes etc)
Borg
Borg

€ 250,- / €500,-

N.v.t

Totaalprijs
(vooraf te voldoen, evt consumpties na afloop)
Ondergetekende is op de hoogte van en akkoord met de regels en voorwaarden van toepassing op het
huren van een zaal bij De Lindeboom.
Datum: ………………………………….
De Lindeboom

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
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