
    
 

ALL-IN BIER & BBQ ARRANGEMENT  
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ALL-IN BIER & BBQ ARRANGEMENT (4 UUR)    € 60,00 p.p. 

✓ 4 uur onbeperkt dranken uit het Hollands dranken arrangement  
✓ Storytelling Twentse Bierbrouwerij   
✓ Bierproeverij bestaande uit vier proefglazen met Twentse speciaal bieren 
✓ Twents borrelplankje met worst en kaas  
✓ BBQ buffet met Smokin’ Beerbarrels  

ONTVANGST 
Wij heten uw gasten van harte welkom in ons Proeflokaal met een drankje naar keuze.  
 

TWENTSE BIERPROEVERIJ 

Wij vertellen u met enthousiasme over de oprichting van de bierbrouwerij en het brouwhuis.  

Aansluitend zal aan de hand van een korte film het brouwproces van de Twentse bierbrouwerij worden 

uitgelegd. Tijdens de film loopt u het water in de mond en is het tijd om te gaan proeven! 

In het proeflokaal (of met mooi weer op ons terras) serveren wij vier proefglazen met Twentse speciaal 

bieren. Op tafel staan borrelplankjes met kaas en worst.  

 
BBQ BUFFET        
Met onze Smokin’ Beerbarrels verzorgen wij een heerlijk Grillmasters buffet.  
Onze Grill- of pitmaster bereidt de lekkerste low & slow BBQ-gerechten op onze Smoker.  
Bij slecht weer serveren we het buffet binnen en bereiden we de gerechten vanaf de grill uit onze keuken.  
 
Warme gerechten: 
• Sweet & Spicy spareribs met huisgemaakte BBQ marinade 

• Low & Slow Pulled Pork 

• BBQ Chicken  

• Smoked Salmon 

• Homemade veggie lasagne met paprika, courgette en aubergine  

• Steakfriet en Roasted Potatoes  

Salades: 
• Rustieke aardappelsalade van Roseval aardappelen 

• Salade van gegrilde groenten  

• Groene couscoussalade met bonen en verse munt  

• Twents Bierbostel Stokbrood (wit en bruin) 

Sauzen: knoflooksaus, tomaat-chili salsa en smoked whisky saus (op basis van gerookte paprika) 

 

DRANKEN 
Gedurende dit arrangement schenken wij onbeperkt dranken uit het Hollands drankenassortiment: 
- Koffie/thee 
- Frisdranken 
- Wijnen 
- Alle Twentse bieren van de tap 
- Binnenlands gedistilleerde dranken 

 
 
 
 

 



    
 

VOORWAARDEN 
Uniforme Voorwaarden Horeca 
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniformer Voorwaarden Horeca (UVH) van 
toepassing. Deze liggen bij ons ter inzage, zijn te downloaden via www.knh.nl of worden op verzoek 
kosteloos toegezonden.  
De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. 
 
Optie en reservering 
Graag plaatsen wij een vrijblijvende reservering (optie). Deze reservering blijft maximaal veertien dagen 
geldig, tenzij anders staat vermeld. De reservering wordt definitief als wij een akkoordbevestiging per e-
mail of een getekende offerte hebben ontvangen. Op het moment dat we een andere aanvraag ontvangen 
voor de in optie genomen locatie, nemen wij contact met u op.  
 
Aantal gasten 

• Het All-in Bier & BBQ-arrangement is te reserveren vanaf minimaal 25 personen 

• Dit aantal wordt gehanteerd als minimum op de eindfactuur 

• Het in de bevestiging vermelde aantal gasten beschouwen wij als uitgangspunt.  

• Het is mogelijk tot 8 werkdagen voor de reserveringsdatum het aantal gasten kosteloos te wijzigen, tot 
een maximum van 15% van de in de bevestiging vermelde aantal gasten.  

• Indien het aantal gasten binnen 8 werkdagen voor de reserveringsdatum wordt verlaagd, dan wordt 
het bij Twents Bierbrouwerij Proeflokaal bekende aantal gasten doorberekend.   

• Een wijziging van het aantal gasten dient u schriftelijk of per e-mail door te geven aan Twents 
Bierbrouwerij Proeflokaal.  

• Het is in overleg mogelijk om het aantal personen te verhogen, mits de ruimte en indeling dit toelaat.  
 
Betalingscondities 

• Bij offertebedragen tussen de € 2.500,00 en € 5.000,00 vragen wij een aanbetaling van € 1.000,00 

• Bij offertebedragen boven de € 5.000,00 vragen wij een aanbetaling van € 2.500,00.  

• De aanbetaling dient uiterlijk 8 dagen voor uitvoerdatum te zijn voldaan.  

• Betaling geschied middels pinpas, creditcard of factuur.  

• Indien u ervoor kiest om middels factuur te betalen, brengen wij standaard € 4,95 aan 

administratiekosten in rekening. 

• Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen binnen 8 werkdagen na dagtekening te zijn 

betaald.  

• Indien u de factuur niet betaald binnen 8 werkdagen wordt u een herinnering toegestuurd met het 

verzoek om binnen één week te betalen.  

• In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of 

wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, 

of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval 

van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst 

onmiddellijk opeisbaar. Twentse Bierbrouwerij Proeflokaal is alsdan bevoegd om de uitvoering van 

enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding 

van die overeenkomst 

 

Annuleringsvoorwaarden (artikel 9.4.2. UVH)  
Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het 
navolgende:  
Indien het evenement wordt geannuleerd nadat wij uw bevestiging hebben ontvangen, wordt de volledige 
locatiehuur in rekening gebracht.  
 

http://www.knh.nl/


    
 

A. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende 
horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden 
enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen  

B. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen  

C. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.  

D. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.  

E. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.  

F. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.  

G. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.  
 

Schade, diefstal of vermissing 

• Bij schade, diefstal of verlies van goederen is Twents Bierbrouwerij Proeflokaal genoodzaakt kosten in 
rekening te brengen.  

• Twents Bierbrouwerij Proeflokaal is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan eigendommen 
van gasten of aan via derden ingehuurde materialen.  

• Indien derden hun plicht tot leveren, - om welke reden dan ook- niet nakomen, is Twents Bierbrouwerij 
Proeflokaal niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schades. Voorgaande is 
eveneens van toepassing in geval van stopzetting, door welke reden dan ook van leveringen door 
openbare nutsbedrijven.  

• Bij schade, diefstal of verlies van goederen is Twents Bierbrouwerij Proeflokaal genoodzaakt kosten in 
rekening te brengen.  

• Twents Bierbrouwerij Proeflokaal is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan eigendommen 
van gasten of aan via derden ingehuurde materialen.  

• Indien derden hun plicht tot leveren, - om welke reden dan ook- niet nakomen, is Twents Bierbrouwerij 
Proeflokaal niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schades. Voorgaande is 
eveneens van toepassing in geval van stopzetting, door welke reden dan ook van leveringen door 
openbare nutsbedrijven.  

 
Vergunning, vuur, muziek en afval 

• Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanvraag van benodigde vergunningen voor de uitvoering 
van een evenement. Schade die voortvloeit uit het niet op orde zijn van deze vergunning zijn voor 
rekening van de opdrachtgever. 

 


