INFORMATIE VOOR GALACOMMISSIE / CONTACT PERSONEN.
Jullie hebben een galafeest gereserveerd op Kasteel Aldendriel.
Naast onze algemene voorwaarden, welke gedrukt staan op de achterkant van voorste blad
van de bevestiging, hebben wij nog een aantal huisregels en overige info hierna vermeldt.
#

Wij gaan ervan uit dat jullie uiterlijk 6 dagen voor het galafeest de laatste details en
wijzigingen aan ons door geven. Wij zullen zeker ons best doen voor de wijzigingen welke
daarna nog komen, maar kunnen hier niets in garanderen. Bindend zijn altijd de wijzigingen
doorgegeven tot 6 dagen tevoren.

#

PARKEREN / GEBRUIK BINNENPLAATS / ENTREE GASTEN;
Parkeren; alléén het vervoer van een band of discotheek mag gebruik maken van de
binnenplaats.
Echter, dan enkel en alleen voor het laden en lossen van apparatuur. Tussen het lossen en
weer inladen van de spullen moet al het vervoer van band of discotheek parkeren op onze
parkeerplaats achter de locatie. Verder is lossen/laden heel makkelijk voor de
band/discotheek. Entree van alle (overige) de gasten geschiedt via het bruggetje over de
gracht, uitkomend in de tuin.

#

Onze mensen van de bediening zullen veelal tevoren (in overleg) met jullie afspreken wat de
globale tijden zullen zijn voor het doorgeven van de gangen tijdens het diner. (i.v.m.
speeches e.d.) Gebruik van onze microfoon is altijd mogelijk. Vraag dit aan onze mensen van
de bediening

#

Vuurwerk; vuurwerk is te allen tijde verboden binnen ons pand, (groot) vuurwerk buiten is
alleen toegestaan mits de evt. benodigde (provinciale) vergunning aanwezig is.

#

Confetti; elke vorm hiervan is niet toegestaan. (schoonmaak hiervan is zeer moeilijk in ons
pand)

#

Er is op onze locatie in de Ridderzaal (grote zaal) een beamer aanwezig, waarbij ook een
groot projectie-scherm aanwezig is. Als er een beamer met scherm in 1 van de andere zalen
gewenst is, dan dient de beamer en het scherm zelf meegebracht te worden. (de beamer en
projectiescherm in de Ridderzaal zijn niet verplaatsbaar naar een andere zaal) Wij hebben
diverse connectors in huis voor het aansluiten van een lap-top op de beamer.

#

Per 1 januari 2014 is het nuttigen en/of bijhebben van alcohol in een horecabedrijf niet
toegestaan voor een ieder onder de 18 jaar. Dit geldt ook voor besloten feesten en partijen
zoals op onze locatie worden gehouden. Alle personen van jullie galafeest dienen zich hier
dan ook aan te houden.

#

Schade welke opzettelijk of door baldadigheid/vandalisme ontstaat zullen wij altijd bij
galacommissie/contactpersoon in rekening brengen.
Wij zullen er wel altijd voor waken dat er geen of zo min mogelijk schade ontstaat.

#

Zoals ook duidelijk vermeldt in de bevestiging is de uiterlijke sluitingstijd van de bars en de
muziek altijd 02.45 uur. Hierna zullen wij de groep verzoeken zich te begeven naar de uitgang.

#

Tijdens het aperitief en het diner gebruiken wij voor de dranken altijd glaswerk, echter, tijdens
het galafeest (na het diner) kunnen wij besluiten om gebruik te maken van de zogenaamde
polycarbonaat glazen. (= hard kunststof) E.e.a. om ongelukken te voorkomen en teveel breuk
van glaswerk te voorkomen.
Voor alle vragen e.d. kunt u altijd contact met ons opnemen; 0485-452129.

#

