FORMULES
Huur mobiele bar zonder personeel *
250,00€/dag of 500,00€/weekend + transportkost (0,50€/km)
eigen voorziening dranken en barpersoneel

Huur mobiele bar met personeel *
195,00€/dag + transportkost (0,50€/km)
personeelskost: 35,00€/bartender per begonnen uur
eigen voorziening + voorkoeling dranken
Opmerking: 1 bartender bedient tot 50 personen (zonder cocktails)

Formules met forfait *
Opstartkost van 195,00€ + transportkost (0,50€/km)
Keuze tussen 2 onderstaande forfaits (geldig voor de eerste 3u)
Bier-fris-wijn-prosecco: 4,00€ p.p./uur of 18,00€ p.p. voor een blok van 5u
Bier/fris/wijn/prosecco/cocktails: 6,00€ p.p./u of 25,00€ voor een blok van 5u
Opmerking: 1 barman bedient tot 50 personen (zonder cocktails) ; extra barman = 35,00€/u

Formule per consumptie*
Opstartkost van 195,00€ + transportkost (0,50€/km)
personeelskost: 35,00€/u voor 1 bartender (bedient tot 50 pers, uitgezonderd cocktails)
Bij meer dan 50 personen of indien serveren cocktails wordt extra personeel ingezet
Prijzen dranken:
pils = 1,80€
Fritz Kola & Fritz Limo + waters Eaulala = 1,80€
speciale bieren = 3,00€
mocktails: = 4,00€
aperitieven & basiscocktails = 7,00€ (indien enkel cocktails: minimumafname van 50 cocktails)
forfait fles wijn = 13,00€
forfait fles prosecco Riccadonna = 20,00€
Gin & Tonic-kaart = op aanvraag
Extra bartender = 35,00€/u (vanaf 50 personen of bij serveren cocktails)

* Bij deze prijzen komt geen btw bij = kleine onderneming die geniet van de btw-vrijstellingsregeling

Algemene verkoopvoorwaarden Bar Estafette

Artikel 1
Bij akkoord van deze offerte wordt een voorschotfactuur van 50% opgemaakt (min. bedrag = 250,00€)
Bij betaling hiervan is onze samenwerking definitief.
Na afloop van het evenement wordt het resterende saldo gefactureerd.
De betalingstermijn van onze facturen is 14 dagen na factuurdatum.
Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, interesten op gelijk aan
10% van het factuurbedrag, met een minimumbedrag van 125,00€
Artikel 2
Elke bevestiging betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
Artikel 3
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het
arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Artikel 4
Indien de klant de overeenkomst verbreekt/annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen
doorgang kan vinden, is deze een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 250,00€.

