RESERVEREN VOOR GROEPEN - LE:EN & NEEL

juli 2019

LUNCH
-

€14,- p.p. Kleine LE:EN lunch. Verrassing van de chef. Shared dining.

-

€20,- p.p. Grote LE:EN lunch. Uitgebreide verrassing van de chef. Shared dining.

BORREL
-

€8,- p.p. Klein borrelhappenarrangement. Bread & Dips (1 portie p/4 gasten) en 4
borrelhapjes p.p. Denk hierbij aan: vegetarische loempia’s en vegan gyoza’s.

-

€15,- p.p. Groot borrelhappenarrangement. Bread & Dips (1 portie p/4 gasten) en 7
borrelhapjes p.p. Denk hierbij aan: luxe sushi (o.a. met gefrituurde sprinkhaan of asperge) en
Aziatische borrelgarnituur.

DINER
-

€30,- p.p. 3-gangen verassingsmenu. Shared dining inclusief Bread&Dips, exclusief dessert.

-

€35,- p.p. 4-gangen verassingsmenu. Shared dining inclusief Bread&Dips, inclusief dessert.
Het menu heeft altijd een koude gang (sushi, salades), een sticky gang (gegrilde, gefrituurde,
gewokte en/of gestoomde gerechtjes), een warme gang (curries en rijst) en optioneel dessert.
Afhankelijk van de wens en de grootte van de groep kunnen de diner-menu’s zittend (tot 60
personen) of als Walk & Dine geserveerd worden. Bij gezelschappen groter dan 35 personen
raden wij het boeken van een Walk & Dine aan.

VOORWAARDEN GROEPSRESERVERINGEN
Eet u iets liever niet of is er iemand met een voedselallergie in het gezelschap? Laat het ons uiterlijk
24 uur van tevoren weten. We kunnen rekening houden met bepaalde allergieën en diëten mits onze
keuken overdag even voorbereidingstijd heeft.
Komt u onverhoopt met minder gasten? Geen probleem! Bel ons wel zo snel mogelijk (tot 15:00 op de
dag van uw reservering). Onaangekondigde no-shows moeten wij helaas in rekening brengen.
Wanneer we speciaal voor u eerder dan 11:00 openen, rekenen wij hiervoor €25,- personeelskosten
per medewerker per uur. Wanneer we voor u personeel moeten inzetten om de inrichting te veranderen
of wanneer we na uw bezoek onverhoopt of aangekondigd extra opruimwerk verrichten, brengen wij
hiervoor ook kosten in rekening.
Wanneer u op factuur wilt betalen, stuurt u ons factuurgegevens per mail door bij bevestiging van uw
boeking. Vergeet niet aan het einde van uw bezoek de rekening te sluiten! Vraag bij vertrek om de
rekening bij de bediening en onderteken deze. U krijgt een kopie mee naar huis. Bij factureren wordt er
standaard €10,- administratiekosten gerekend. Een betaalherinnering kost nog eens €15,- extra.
Bij buitengewoon grote boekingen vragen wij mogelijk een aanbetaling en een handtekening ter
bevestiging van de reservering.
ANNULEREN
- GRATIS tot 1 maand bij reserveerbedrag lager dan 750,- GRATIS tot 2 maanden bij reserveerbedrag hoger dan 750,- VOLLEDIGE BEDRAG in rekening bij latere annulering of NO SHOW
AANSPRAKELIJKHEID
-LE:EN is niet aansprakelijk voor verdwenen of beschadigde eigendommen van anderen.
-LE:EN is niet aansprakelijk voor enig letsel ontstaan bij LE:EN en/of NEEL.
-Eventuele schade ontstaan in NEEL of LE:EN gemaakt door de groep van de huurder, wordt in rekening
gebracht bij de huurder.
(zie volgende pagina voor meer info over het reserveren van NEEL)

EXTRA INFORMATIE OVER NEEL ACHTER LE:EN
NEEL achter LE:EN is een creatieve ruimte achter LE:EN te huur voor verschillende doeleinden als
modeshows, presentaties, vergaderingen, workshops, borrels, besloten etentjes, etc. In deze industriële
ruimte (van bijna 375 m2 (29 m x gedeeltelijk 15 m en 10 m) staan veel verschillende banken, tafels en
stoelen, een bar en een podium. Boxen en een simpele muziekinstallatie zijn inclusief. De ruimte wordt
in principe met onze standaardopstelling opgeleverd en afgeleverd.
Voor het reserveren van onze besloten ruimte NEEL zijn er twee dagdelen waaruit u kunt kiezen: 11:00
tot 17:30 of 18:00 tot 00:30. Om 01:00 is de ruimte schoon en leeg.
We werken in NEEL met minimale omzetgaranties per dagdeel in plaats van zaalhuur:
MA/DI/WO €650,-

DO €950,-

VR/ZA €1250,-

ZO €650,-

We kunnen alle drankjes en hapjes per stuk berekenen, maar ook in NEEL kun je voor onze leuke menu’s
en arrangementen kiezen om aan de minimale omzetgarantie voor deze besloten ruimte te komen. Alle
kosten die boven de omzetgarantie uitkomen moeten nog wel worden afgerekend. Als de kosten van de
drankjes en hapjes lager uitvallen, moeten we het verschil alsnog als zaalhuur rekenen.
Exclusief in NEEL kunt u ook van complete dagarrangementen gebruik maken:
-

€40,- p.p. NEEL klein dagarrangement. Onbeperkt koffie, thee en water. Spekkoek bij
ontvangst. Uitgebreide Aziatische verrassingslunch van de chef.

-

€50,- p.p. NEEL groot dagarrangement. Onbeperkt koffie, thee en water. Spekkoek bij
binnenkomst. Roze Bunker-limonades bij de lunch, overige frisdranken buiten de lunch om.
Uitgebreide Aziatische verrassingslunch van de chef.

Het standaard drankassortiment waarmee de bar van NEEL is uitgerust:
Kornuit Pilsener (op fles of tap) + Grolsch 0.0 + Grolsch Radler + witte wijn Caillou Sauvignon Blanc +
rode wijn Caillou Malbec + rosé Caillou Gamay + frisdranken + plat- en bruiswater
Ziet u hier graag specifiek iets aan toegevoegd (bv. sake, andere wijn, speciaalbier, kinderfris)?
Maak uw wensen ruim op tijd kenbaar!
UITRUSTING NEEL
In NEEL staan losse podiumdelen en hangen simpele boxen die u vrij mag gebruiken. Voor het gebruik
van onze overige technische apparatuur maken wij aparte prijsafspraken buiten de omzetgarantie om:
Extra personeelsuren buiten de dagdelen à 25 p/medewerker p/uur | beamerhuur €50 | beamerscherm
€20 | losse boxen €30 | flipovergebruik €15 p/st (3 in huis) | microfoonhuur €25 (1 in huis)
Meer techniek nodig? Dit kan bijgeboekt worden via René van Freewoodproductions@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------HUISREGELS NEEL
-Gasten van NEEL blijven bij NEEL en gaan niet in LE:EN rondlopen.
-Ruimte wordt in originele staat, zoals aangetroffen ook weer achtergelaten.
- Zonder overleg met LE:EN wordt er NIET geschoven met de meubels.
-Versiering is mogelijk in overleg met LE:EN en dient volledig te zijn verwijderd en opgeruimd te zijn bij vertrek.
- Confetti, rijst etc is verboden, mits zelf volledig opgeruimd.
-Er mag absoluut niets aan de muren, meubels, bar, etc worden geplakt / getackt / geschreven / anderszins.
-Er mogen geen eigendommen van NEEL mee naar buiten worden genomen.
-Er mag binnen niet gerookt worden.
-Er mogen geen eigen consumpties worden genuttigd.
-De nooddeur blijft dicht i.v.m. de veiligheid.
-De deur naar de parkeerplaats blijft dicht i.v.m. geluidsoverlast.
-Er mag een DJ draaien in overleg met LE:EN (tot uiterlijk 00:30)
-Er mag geen versterkte LIVE muziek (>78db) gespeeld worden.
-Het muziekvolume wordt bepaald door onze decibelmeter. Het volume moet zachter zodra LE:EN waarschuwt.

