2022
Zalen Informatie

Inleiding
Zalenverhuur
De Machinist heeft zes zalen die te huur zijn voor verschillende doeleinden, zoals vergaderingen, presentaties, lunches,
brunches, diners, receptie, borrels en feestavonden.
De zalen Parkhaven en Coolhaven liggen op de eerste etage en zijn geschikt voor vergaderingen vanaf 2 tot 35
personen.
De Sociëteit bevindt zich ook op de eerste etage. Dit is een ruime zaal met een mooi uitzicht en balkon en is nagenoeg
in originele staat gebleven.
De Europoort is een ruime zaal met een bar in het souterrain van het pand. Deze zaal is geschikt voor muzikale
optredens.
De Filmzaal in De Machinist biedt ruimte aan 35 personen.
Deze ruimte is geschikt voor bedrijfspresentaties en voor het afspelen van uw favoriete film en/of bedrijfspresentaties.
De Pub is gelegen naast het café en heeft door de vide twee etages. U kunt hier uw feestje vieren, met gezelschappen
tot maximaal 70 personen.

Muziek
In onze zalen is het mogelijk om muziek af te spelen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling
zalenreserveringen.
Het spelen van een live band is uitsluitend toegestaan in de Europoort zaal.
De Machinist heeft te maken met geluidsniveau beperkingen.
Het toegestane geluidsniveau in De Machinist is 84 decibel tot 23:00 uur en na 23:00 uur 79 decibel. Dit geldt
zowel voor livemuziek als voor een DJ en het afspelen van muziekbestanden. Tevens dient de balkondeur van de
Sociëteit zaal na 23:00 uur gesloten te zijn.

Reserveren
Voor reserveringen, informatie, partijbesprekingen en voor rondleidingen kunt u contact opnemen met de afdeling
zalenreserveringen. Dit kan telefonisch of via zalen@demachinist.nl

Openingstijden
De zalen kunnen van maandag t/m vrijdag worden geboekt vanaf 08.00 uur tot 01.00 uur.
In het weekend zijn de zalen te boeken vanaf 10.00 uur.
Indien u in het weekend de zaal voor 10.00 uur wilt reserveren, berekenen wij een toeslag.
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Zalen
Zaalhuur

M2

Zaal

Sociëteit
Europoort
Parkhaven
Coolhaven
Pub
Filmzaal

Per dagdeel

145
135
50
45

€ 295
€ 250
€ 195
€ 165
€ 220
€ 140

De huurprijzen zijn exclusief catering en apparatuur. (inclusief btw)
Tijden van dagdelen :
Ochtend: 08.00 – 12.00 uur
Middag: 13.00 – 17.00 uur
Avond: 18.00 – 00.00 uur
(in overleg tot 01.00 uur)
Op zaterdag en zondag zijn de zalen te reserveren vanaf 10.00 uur,
mocht u eerder willen starten berekenen wij een toeslag.
Capaciteit van de zalen
Aantal personen per opstelling:
Zaal
Sociëteit
Europoort
Parkhaven
Coolhaven
Pub
Filmzaal

Theater Brede tafel U-vorm Carré Diner Receptie
90
90
35
30
35

24
24
20
18

28
28
18
16

30
30
22
20

60
50
30
20

150
100
60

*In de Pub is een Walking Dinner mogelijk voor maximaal 50 personen

Zalen
Sociëteit zaal

Europoort zaal

Parkhaven zaal

Zalen
Coolhaven zaal

Pub

Filmzaal

Apparatuur
Flipover inclusief stiften

€20,00

Beamer en projectiescherm

€50,00

Laptop

€50,00

Projectiescherm

€20,00

Microfoon

€20,00

Grote geluidsinstallatie, bestaande uit:
4 speakersets, dubbele cd-speler, audiomixer, versterker en draadloze microfoon

€150,00

Middel geluidsinstallatie bestaande uit:
2 speakers, cd-speler, audiomixer, versterker en microfoon

€85,00

Kleine geluidsinstallatie inclusief 1 microfoon
Deze is geschikt voor geluid bij kleine presentaties en korte toespraken

€65,00

Eventuele overige apparatuur en technische ondersteuning kunnen we extern voor u inhuren.

Vergaderarrangementen
Delfshaven

€ 11,00 p.p.

Halve dag vergaderarrangement vanaf 4 personen
Inhoud arrangement:
Onbeperkt koffie, thee, kannen ijswater
Flipover inclusief papier en stiften + schrijfpapier met pen
Gebruik van draadloos internet
Brownie, boterkoek, appel

De Machinist

€ 28,00 p.p.

Dag vergaderarrangement vanaf 4 personen
Inhoud arrangement:
Onbeperkt koffie, thee, kannen ijswater
Flipover inclusief papier en stiften + schrijfpapier met pen
Gebruik van draadloos internet
Catering:
In de ochtend: appel, brownie, boterkoek
Lunch: Soep van de dag, belegde broodjes met verschillende soorten vleeswaren en kaas, jus d'orange, appelsap
en 1 stuk fruit
In de middag: frisdrank en notenreep

Vergaderarrangementen
Scheepvaart & Transport

€ 30,00 p.p.

Dag vergaderarrangement vanaf 4 personen
Inhoud arrangement:
Onbeperkt koffie, thee, kannen ijswater
Flipover inclusief papier en stiften + schrijfpapier met pen
Gebruik van draadloos internet
Catering:
In de ochtend: appel, brownie, boterkoek
Lunch: broodjes belegd met huisgerookte zalm, vitello tonnato en roomkaas met komkommer
jus d'orange, appelsap en 1 stuk fruit
In de middag: frisdrank en notenreep

Lunch
Broodjes
Diverse broodjes belegd met:
Belegen kaas
Boeren achterham
Hummus
Roombrie
Kipfilet
Spinata Romana
Serrano ham
Kalfsrosbief
Tonijnsalade
Huisgerookte zalm

€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 8,50

Salades
Salade van tomaat met rode ui
Salade geitenkaas
Salade tonijn tataki

€ 5,00
€ 5,50
€ 5,50

De salades zijn te bestellen bij een minimale afname van 10.
Extra toevoegingen:
Karaf water met munt en citroen
Kalfskroket met een zacht broodje
Rauwkost met yoghurtdip (voor +/- 4 personen)
Tomatensoep

€ 1,75
€ 3,75
€ 5,75
€ 7,00

Ja, ik wil...
trouwen in
De Machinist
Gaan jullie trouwen en op zoek naar een mooie, unieke en Rotterdamse locatie met zeeën aan geschiedenis? Graag
maken wij een afspraak met u om de eventuele mogelijkheden te bespreken.
Op de eerste verdieping van het pand bevindt zich de Sociëteit zaal. Deze ruime zaal, met een mooi uitzicht, is
nagenoeg in originele staat gebleven en ademt nog steeds de sfeer uit van de oude Machinistenschool. De Sociëteit
diende in het schoolgebouw als de kantine voor leerlingen, maar nu kan men op deze unieke locatie elkaar het jawoord
geven!
De Sociëteit biedt voor huwelijksceremonies zittend plaats voor maximaal 80 gasten.
De huwelijksvoltrekking wordt verzorgd door een ambtenaar van de burgerlijke stand. U dient zelf contact op te nemen
met de Gemeente Rotterdam voor het bespreken van de ambtenaar.
De kosten voor een huwelijksvoltrekking in De Machinist bedragen € 500,-. Houdt u er rekening mee dat de
wettelijke leges hierbij niet zijn inbegrepen; deze dienen apart aan de gemeente te worden voldaan.
Er kan zeven dagen per week in De Machinist worden getrouwd.
Aansluitend, na de ceremonie, is het ook mogelijk om uw receptie, diner en feest in De Machinist te organiseren.
De afdeling zaalreserveringen bespreekt graag met u de wensen en informeert u over de mogelijkheden.

Kinderfeestje
Wil jij met je al je vriendjes en vriendinnetjes een film kijken in je eigen bioscoop?
Dat kan in de filmzaal van De Machinist.
Arrangement bios
(t/m 12 jaar)
 Pakje sap (2 per kindje)
 Zakje popcorn
 Zakje snoepjes

€ 7,00 per kind

Arrangement bios deluxe
€ 17,00 per kind
(t/m 12 jaar)
 Pakje sap
 Zakje popcorn
 Zakje snoepjes
In het restaurant:
 Kipnuggets of lekkerbekje met frieten en tomaat/komkommer
 Frisdrank
* U kunt zelf een film meenemen, bijvoorbeeld door deze op een (originele) dvd mee te nemen voor onze
dvd speler of u kunt deze via uw eigen laptop afspelen. (Vraag naar alle mogelijkheden)
De Machinist heeft zelf ook enkele films als alternatief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: 010 477 57 00 of via zalen@demachinist.nl

Dinerbuffet
Buffet Waddenzee
€ 35,00 p.p.

Buffet Noordzee
€ 45,00 p.p.

Voor:
Diverse broodsoorten met boter en tapenade
Eieren met mayonaise
Pastasalade met pesto
Noorse garnalen salade met cocktailsaus
Vitello tonnato
Tomatensoep
Hoofd:
Gegrilde zalm met beurre blanc
Oosterse kippendijen
Truffel gnocchi met paddenstoelen
Geroosterde aardappelen
Groente van de dag
Dessert:
Vanille Parfait
Chocolade mousse
Citroentaart

Voor:
Diverse broodsoorten met boter en tapenade
Salade geitenkaas
Salade caprese
Gerookte zalm met crème fraîche
Rivierkreeftjes met cocktailsaus
Vitello tonnato
Coppa di Parma met pluksla
Hoofd:
Gegrilde zeebaars met bagna cauda
Gebakken gamba's met knoflook
Gevogelte Rouleau
Carvery van runderentrecote met rode wijn saus
(op het buffet gesneden)
Truffel gnocchi met paddenstoelen
Geroosterde aardappelen
Groente van de dag
Dessert:
Vanille Parfait
Chocolade mousse
Citroentaart

Minimale afname voor 30 personen

Keuzemenu
Een keuzemenu bestaat uit 2 gerechten per gang. De gemaakte keuzes van alle gasten dienen wij uiterlijk 7 werkdagen
voorafgaand via de e-mail te ontvangen. U kunt zelf een menu samenstellen, uiteraard adviseren wij u graag hierbij.
Voorgerechten
Tomatensoep
€ 7,00
Broccolisoep met garnalen
€ 8,50
Gado gado salade met pindasaus
€ 12,50
Pastrami met truffelmayonaise (klein)
€ 8,50
Huisgerookte zalm met toast (klein)
€ 9,50
Hoofdgerechten
(wordt geserveerd met aardappelgratin)
Eendenborst met vijgencompote
€ 22,00
Patron varkens ribstuk (dry-aged) met thijmjus
€ 21,50
Kalfssukade met een rode wijnsaus
€ 21,00
Tarbotine met garnalen beurre blanc
€ 22,50
Skrei kabeljauw met grapefruit salsa
€ 21,50
Flespompoen gevuld met spinazie, geitenkaas
€ 14,00
en zongedroogde tomaat (vegetarisch)
Bijgerechten
Groente van de dag
€ 5,50
Groene salade
€ 5,50
Desserts
Crème brûlée
€ 6,00
Cheesecake met mango en passievrucht
€ 7,00
Kaasplank van 3 soorten kaas
€ 10,50
Macarons met karamel en zeezout (twee stuks)
€4,75

Walking dinner
Walking dinner, 8 gangen
€ 35,00 pp
Vanaf 30 personen te bestellen.
Bij een walking dinner zijn uw gasten niet gebonden aan een vaste plaats. In de zaal zetten wij een receptie opstelling
klaar, dit bestaat uit statafels en enkele zitjes. Tijdens het walking dinner worden de acht gangen uitgeserveerd.
8 gangen:
 Huisgerookte zalm met kruiden crème fraiche
 Carpaccio van MRIJ rund met Parmezaanse kaas
 Safraan risotto
 Tom Kha Kai soep
 Gegrilde zeebaars met chimchurri
 Gelatine van parelhoen met truffel jus
 Millefeuille met pure chocolademousse
 Taleggio (italiaanse kaas)
Het uitserveren van een Walking dinner duurt minimaal 3 uur.
Mochten er allergieën of uitzonderingen zijn moeten deze van te voren bij de boeking doorgegeven worden.

Tafeltje vol
in de zalen
Kunt u geen keuze maken dan is ons tafeltje vol in de zaal een leuke optie. Het is een typisch succesvol
machinistenconcept. De gerechten worden in het midden van de tafel geplaatst, zodat jullie meerdere gerechten
kunnen delen. De voor- en hoofdgerechten bevatten vlees, vis en vegetarische opties.
Het aantal gangen is bespreekbaar.

(vanaf 30 personen)
Voorgerechten
(€ 18,50 p.p.)
Laat je verrassen door verschillende door de keuken geselecteerde voorgerechten.
Hoofdgerechten
(€ 29,50 p.p.)
Laat je verrassen door verschillende door de keuken geselecteerde hoofdgerechten.
De hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelgratin en verse groenten van de dag.
Nagerecht
(€ 12,50 p.p.)
Laat je verrassen door verschillende door de keuken geselecteerde desserts.

Patisserie
Huisgemaakte zoetigheden
Chocolate chip cookie
Boterkoek
Madeleine
Brownie

Per stuk
€ 1,00
€ 1,50
€ 1,75
€1 ,75

Taarten van Koekela
Appeltaart
Citroen-meringue taart
Wortel-notentaart

Per punt
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

*Indien u een eigen taart wilt verzorgen brengen wij € 2,50 p.p. schotelgeld in rekening.
Tea De Machinist
Thee diverse smaken (onbeperkt)
Sandwich met zalm en komkommer
Scones met clotted cream
Brownies
Boterkoek
Wentelteefje
Ragoût van kip

Per persoon
€ 19,00

Deze kan, in de zalen, vanaf 20 personen worden verzorgd.

Hapjes
Koude hapjes (op tafel)
Nootjes
Olijven
Brood met olijven tapenade en tzatziki
Plank met kaasblokjes (voor +/- 6 personen)
Plank met rauwkost met verschillende dipjes (voor +/- 6 personen)
Hamplank (voor +/- 10 personen)
Kaasplank (voor +/- 10 personen)
Koude hapjes (uitgeserveerd)
Bietenwrap met hummus en gegrilde courgette*
Wortelwrap met gerookte zalm en creme fraiche*
Wrap met gerookte kipfilet en komkommer*
Canapé gepofte aubergine*
Canapé gerookte zalm met een Noorse garnaal*
Canapé kipfilet en tomatenchutney *
Canapé tonijn met wasabi mayonaise *
*minimale afname 10 stuks
Oester Fines de Claires*
*oesters zijn seizoensgebonden
Warme hapjes (uitgeserveerd)
Bittergarnituur (12 stuks)
Bitterbal met mosterd
Kaasloempia’s met pikante dip
Loempia met fijne groente met zoetzure saus
Oesterzwam bitterbal
Garnalenkroketje met remouladesaus
Yakitori van kip
Krokante gefrituurde kippendijen
Loempia met pekingeend
Midnight snack (zakje friet)

per portie
€ 2,25
€ 4,25
€ 4,50
€ 19,00
€ 19,00
€ 30,00
€ 30,00

per stuk
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,75
€ 2,00
€ 1,75
€ 2,00

€ 3,00

€ 8,00
per stuk
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,50
€ 2,00

Thee Tafeltje
Vol
Thee Tafeltje Vol
Waar bestaat ons Thee Tafeltje Vol uit?
Onze High Tea heet ook wel het Thee Tafeltje Vol en is geschikt voor zoetekauwen en fans van hartig. Wat krijg je
allemaal?
Sandwich met zalm en komkommer
Scones met clotted cream & jam (en je mag zelf weten hoeveel je erop doet :-)
Heerlijke verse brownies
Chocolade lolly
Boterkoek (lekker nostalgisch)
Wentelteefje
Ragoût van kip
Zoet snoepgoed
Welke thee kun je drinken?
Bij jouw Thee Tafeltje Vol kun je (onbeperkt) thee leuten met:
Ceylon Thee
Groene Thee
Rooibos Thee
Kamille Thee
Earl Grey Thee
Citroen Thee
Bosvruchten Thee
Verse Munt Thee
Verse Gember Thee
De kosten bedragen € 19,00 per persoon, inclusief onbeperkt thee en kun je vanaf 14.00 uur reserveren.
Minimale afname is 20 personen.

Dranken
Dranken

Koffie/thee per kopje
Frisdranken
Earth water 0,75 liter plat / bruisend

per persoon
€ 5,00
vanaf
€ 2,50
€ 2,70
€ 5,50

Alcoholische dranken
Bier, tap
Binnenlands gedistilleerd
Buitenlands gedistilleerd
Likeuren
Whisky’s
Digestieven

vanaf
€ 2,90
€ 2,80
€ 4,50
€ 4,60
€ 4,80
€ 4,80

Koffie en thee (tot maximaal 8 uur)

Afkoop
arrangementen
Afkoop van drank per persoon, per uur*
€ 9,75
Onbeperkt dranken uit Hollands assortiment:
Bier(tap), huiswijn, frisdrank, vieux, jenever, port, sherry, martini.
*Minimale afname 3 uur
Receptie arrangement per persoon, per uur*
€ 11,75
Onbeperkt dranken uit Hollands assortiment:
Bier(tap), huiswijn, frisdrank, vieux, jenever, port, sherry, martini.
Inclusief 2 warme happen
Bitterbal
Kaassoufflé
*Minimale afname 3 uur
Compleet arrangement, per persoon, voor 4 uur
€ 41,50
Onbeperkt dranken uit Hollands assortiment:
Bier(tap), huiswijn, frisdrank, vieux, jenever, port, sherry, martini
4 warme happen:
Bitterbal
Groenteloempia
Yakitori van kip
Kaassoufflé

Wijnen
Witte wijn
Chardonnay - Cruz del Castillo
Verdejo - Coto Vintage
Riesling - Klosterhof
Pinot Grigio - Borgo Conventi
Viognier - Francois Lurton
Chardonnay - Jackson Family Wines

Fles
€ 27,50
€ 29,00
€ 23,00
€ 34,00
€ 29,00
€ 36,00

Rode wijn
Tempranillo - Cruz del Castillo
Primitivo - Pasqua
Malbec - Luigi Bosca
Tempranillo- Rioja Crianza - Cruz del Castillo
Langhe Rossa

Fles
€ 27,50
€ 34,00
€ 29,00
€ 34,00
€ 35,00

Rose
Tempranillo - Cruz del Castillo

Fles
€ 27,50

Mousserend
Prosecco - Follador
Taittinger

Fles
€ 27,50
€ 60,00

Dessert
Moscatel - Vincente Gandia
Pedro Ximenez - Valdespino

Glas
€ 5,00
€ 5,00

Er even tussenuit
Breakout Rotterdam
Een bezoek aan Breakout Rotterdam is een unieke
ervaring om nooit te vergeten. Ze beschikken over
verschillende kamers, elk met een eigen thema. Laat je
opsluiten in een van de kamers en probeer te ontsnappen
binnen 60 zenuwslopende minuten.
Geniet vervolgens na van je prestatie met een hapje en een drankje in ons café/restaurant. (hiervoor is
reserveren gewenst)
Voor het reserveren van de escape rooms kunt u contact opnemen met Breakout Rotterdam
www.breakoutrotterdam.nl
tel: 010 221 09 90
info@breakoutrotterdam.nl
Alles Lach
Alles Lach verzorgt vrolijke en luchtige workshops. De nadruk ligt op het lachen en plezier. En dat wordt zeer serieus
genomen. Er worden geen matjes gebruikt en geen oefeningen op de grond gedaan. Je bent meer dan welkom om
contact te maken met je kern of innerlijke kind, maar door ons zal dit niet worden gevraagd.
Wel is er veel interessants te vertellen over lachen!
En dat gebeurt dan ook tussen het lachen door!
Voor het reserveren van een lachworkshop kunt u
terecht bij Alles Lach.
www.alleslach.nl
06-2299 0893
info@alleslach.nl

Bereikbaarheid
De Machinist ligt aan de Willem Buytewechstraat 45 op het Coolhaveneiland in de wijk Coolhaven in Rotterdam.
De Machinist is prima bereikbaar. Met tram 8 op de Westzeedijk richting Spangen, of via metrostation Coolhaven
(www.ret.nl ) of per auto dichtbij de Maastunnel en ringweg A20.

Parkeren
Bij De Machinist is (betaalde) parkeergelegenheid aanwezig:
Er geldt betaald parkeren op maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur doormiddel van het
kenteken-parkeren.
Bij de parkeerautomaat voert u het kenteken van de auto in, bepaalt u de parkeertijd en betaalt u met pin of creditcard.
U hoeft dan niet meer naar uw auto terug te lopen om een parkeerkaart achter de voorruit te leggen.
Naast de parkeerautomaat kunt u ook betalen voor parkeren met behulp van uw mobiele telefoon, het zogenaamde
06-parkeren.

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn op al onze reserveringen en diensten de navolgende
voorwaarden van toepassing.
2. Definities
Onder de navolgende woorden wordt telkens het navolgende verstaan.
2.1 De Machinist
In de Steigers B.V. / De Machinist
2.2 Dienst
Het door De Machinist verstrekken van spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte, alles
met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.
2.3 Reserveringswaarde
De totale omzetverwachting van De Machinist ter zake deze overeenkomst, welke verwachting is gebaseerd op
de binnen De Machinist geldende gemiddelden. Het bedrag van de hiervoor genoemde omzetverwachting moet
worden vermeerderd met, indien van toepassing, het bedrag van de zaalhuur.
Omzetverwachting per persoon per evenement:
Ontbijt
€ 10,00
Vergadering € 5,00
Lunch
€ 10,00
Thee
€ 9,00
Diner
€ 15,00
Borrel
€ 3,50
Receptie/ feest € 8,00
2.4 Annulering
De in schriftelijke vorm door de gast aan De Machinist gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen
diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt.
2.5 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van deze overeenkomst te verstrekken
dienst.

Algemene voorwaarden
3. Opties
Opties worden verleend met een tevoren vastgestelde afloopdatum. Een optie die niet voor de afloopdatum door de
gast wordt omgezet in een daadwerkelijke reservering, wordt geacht te zijn vervallen zonder dat daartoe door De
Machinist een opzegging vereist is.
4. Totstandkoming overeenkomst
Alle door De Machinist gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Overeenkomsten voor (een) gast(en), aangegaan door tussenpersonen, al dan niet in
naam van hun relatie, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. De
Machinist is aan tussenpersonen geen commissie of provisie verschuldigd. De Machinist heeft het recht om aan
gasten de toegang tot het pand alsook het aanbieden van diensten te weigeren, indien naar haar inschatting een
normale/ ordentelijke bedrijfsvoering dit vergt.
5. Annuleringen
De gast is niet bevoegd een overeenkomst met De Machinist te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk
aanbiedt de hierna bepaalde bedragen aan De Machinist te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk
aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien De Machinist het aanbod niet
onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden.
5.1 No show
Ingeval van no-show zal de gast in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
5.2 Annulering van zaalverhuur
Wanneer een reservering is gemaakt voor het beschikken door een gast over een ruimte gedurende een bepaalde tijd
dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
a. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de gast niet gehouden enige vergoeding aan De
Machinist te betalen.
b. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden De Machinist een vergoeding van
50% van de reserveringswaarde te betalen.
c. Bij annulering minder dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden De Machinist een vergoeding van
100% van de reserveringswaarde te betalen.

Algemene voorwaarden
6. Waarborgsom en (tussentijdse) betaling
a. De Machinist heeft het recht ter zake van haar diensten een vooruitbetaling te verlangen, alsmede tussentijdse
betaling voor reeds verleende diensten.
b. Betaling voor te verrichten of verrichtte diensten vindt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, direct contant
plaats.
c. Indien andere dan contante betaling is overeengekomen, dienen facturen door de gast te worden voldaan binnen 14
dagen na factuurdatum.
d. Indien en voor zover tijdige betaling door de gast achterwege blijft, is deze in gebreke zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist. In dat geval dient hij aan De Machinist alle op de inning vallende gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten te vergoeden De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 20% van de
hoofdsom met een minimum van € 150,-- hetgeen een en ander te vermeerderen met BTW.
e. Indien de gast in gebreke is dient hij aan De Machinist verder te betalen de rente over het verschuldigde bedrag gelijk
aan 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van de maand wordt bij de berekening van de rente voor een gehele
maand gerekend. Tenslotte komt aan De Machinist een retentierecht toe op alle zaken die door of vanwege de gast in
het hotel aanwezig zijn.
7. Aansprakelijkheid
De Machinist is niet aansprakelijk voor letsel van gasten. Tevens is De Machinist niet aansprakelijk voor beschadiging of
verlies van goederen, die in De Machinist zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De gast
vrijwaart De Machinist tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hiervoor bepaalde geldt niet voor zover de
beschadiging of het verlies en/of letsel te wijten is aan opzet of grove schuld van De Machinist. De gasten zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor alle handelingen van één hunner die leiden tot beschadiging of verlies van goederen van en/of letsel
aan De Machinist, personen die vanwege De Machinist werkzaam zijn en/ of derden, alsmede voor alle schade
veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/ of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.
8. Eigen consumpties
U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen evenals het afnemen van
consumpties van een externe cateraar in welk vorm dan ook, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd.
Bij het overtreden van deze regel zal er een boete worden opgelegd van minimaal € 2,50 per persoon. Het is niet
toegestaan eigen taarten mee naar binnen te nemen mits dit van te voren is afgesproken met De Machinist. Bij
overtreden van deze regel zullen wij € 2,50 per persoon schotelgeld berekenen.

Algemene voorwaarden
9. Factuurgegevens
De boeker is verplicht De Machinist van de juiste en volledige factuurgegevens te voorzien. Indien wij de factuur
geretourneerd krijgen in verband met een onvolledige en/of foutieve factuurgegevens, zijn wij genoodzaakt om
€ 25,00 administratiekosten in rekening te brengen.
10. Schoonmaken/schade
a. Het is in de zalen van De Machinist verboden om vuurwerk, sterretjes, confettikanonnen etc. te gebruiken. Indien dit
wel gebeurt, dan brengen wij schoonmaakkosten van € 25,00 per uur in rekening. Mocht achteraf blijken dat de zaal
niet in goede staat achter is gelaten, heeft De Machinist het recht om extra schoonmaakkosten te berekenen.
b. De boeker is steeds aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of
de zalen. Eventuele schade dient direct door de boeker gemeld te worden aan De Machinist en onmiddellijk ter plaatse
te worden vergoed, tenzij de boeker kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van
hemzelf of andere gebruikers van zijn gezelschap.
11. Muziek
In onze zalen is het mogelijk om live muziek te spelen. Dit kan uitsluitend in overleg met ons.
Ook zitten er aan het geluidsniveau beperkingen. Graag informeren wij u hierover.
12. Wijzigingen
U kunt tot 7 werkdagen voorafgaand aan uw reservering het definitief aantal personen en de
hapjes/het keuze menu wijzigen.

