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Borgstelling Locaties  
Omdat we het onze locaties fris en fruitig willen houden vragen we een borg. Deze 
wordt bij de laatste voorschotnota in rekening gebracht. De borg bedraagt € 150,- en 
wordt na het huwelijk teruggestort of verrekend met de slotnota. 

 
Als je het Boshuis of de Tent gehuurd hebt kan je in de Fruitloods vanaf 10.00 uur een 
sleutel van de locatie halen tegen inlevering van een ID. De sleutel moet hier voor 
17.00 uur teruggebracht worden. Dat kan natuurlijk ook gelijk na openen omdat ons 
team uiteraard afsluit. 

 
Wij vragen je rekening te houden met de onderstaande punten en onze 
horecamanager zal op onderstaande punten beoordelen of wij de borg terugstorten. 
Bij niet voldoen aan onderstaande worden er schoonmaak/opruim- of 
reparatiekosten gerekend. 
 

 Versiering bevestigen met touw of onze plakkers. Geen tape, punaises, 
schroeven of spijkers gebruiken. Ook geen (schilders)tape of plakband op de 
ramen en balken. De speciale plakkers zijn te koop in de Fruitloods. 

 Verwijder alle zelf aangebrachte versiering en decoratie gelijk na afloop van het 
feest zowel in de locaties, veranda als buiten. Ook de gebruikte touwtjes of 
plakkers (alleen speciale van de Olmenhorst) etc.  

 Onze decoratie laten staan/hangen. Eigen decoratie niet aan onze decoratie 
hangen.  

 Zowel binnen als buiten absoluut geen ballonnen, serpentine en confetti of 
ander klein materiaal gebruiken.  

 Met organisch materiaal mag buiten gestrooid worden mits hierna aangeharkt.  
 Vuurwerk is niet toegestaan. Sterretjes zijn in orde mits het afval in een 

zandemmer wordt gezet. 
 Roken alleen buiten en peuken graag in de daarvoor bestemde (hangende) 

asbakken en niet buiten tussen de bomen gooien.  
 Exceptioneel veel glasbreuk brengen wij in mindering op de borg.  
 Gebruik van kaarsen in een standaard is verboden. Alleen windlichten met 

kaars is toegestaan. 
 Bij vlekken in tafellinnen door gebruik stiften, pennen of ander toepassingen 

waar het linnen niet voor is, brengen wij aanschaf vervangend linnen in 
mindering op de borg.  

 Schade aan meubilair en of inventaris brengen wij in mindering op de borg.  
 Bij het verwijderen van decoratie, zelf verzorgen van de bloemen verzoeken wij 

je vriendelijk het afval weg te gooien in de daarvoor bestemde bakken. Bij het 
Boshuis staan deze achter het toiletgebouw en voor de Tent bij de kistenloods. 


