
 

Annuleringsregeling ruimtes La Cappella 
 

Opties/reserveringen zaal bij tijdelijke overeenkomsten  
(met een duidelijke begin en einddatum: bijv. een bepaalde periode, week, weekend) 
Bij annulering, voor de aangegeven periode waarover de huurovereenkomst is aangegaan,   
is de huurder verplicht volgens onderstaand overzicht een vergoeding te betalen:  

• Tot 2 maanden voor de reserveringsdatum: kosteloos annuleren 
• 2 tot 1 maand voor de reserveringsdatum: 50 % van de totale kosten 
• 1 maand tot  reserveringsdatum: 100% van de totale kosten 

Opties/reserveringen zaal of gespreksruimte incidenteel gebruik 
-Opties bij incidenteel gebruik van de zaal (minder dan een dagdeel) worden 2 weken voor de 
reserveringsdatum omgezet in een definitieve reservering. Bij annulering in de laatste 2 
weken brengt de verhuurder 50% van de kosten in rekening. Bij annulering minder dan 1 
week brengt de verhuurder 100% van de kosten in rekening. 
-Opties bij incidenteel gebruik van de zaal bij 1 dagdeel (=4 uur) worden 4 weken van tevoren 
omgezet in een definitieve reservering. Bij annulering in de laatste 4 tot 2 weken brengt de 
verhuurder 50% van de kosten in rekening. Bij annulering in de laatste 2 weken brengt de 
verhuurder 100% van de kosten in rekening.  
-Opties bij incidenteel gebruik van de gespreksruimte, bij meer dan 1 uur, worden 1 week voor 
de datum omgezet in een definitieve reservering. Bij annulering brengt de verhuurder bij 1 
week tot 48 uur 25 % van de kosten in rekening,  tussen de 48 en 24 uur 50% in rekening, 
binnen 24 uur 100% in rekening. 
-Reserveringen bij incidenteel gebruik van de gespreksruimte, bij 1 uur, zijn tot 24 uur van 
tevoren te annuleren.  
 
Vaste contracten 
Vaste huurders met een doorlopende overeenkomst dienen, indien zij de overeenkomst willen 
beëindigen,  2 maanden van tevoren de huur op te zeggen.  
Voor vaste huurders op doordeweekse avonden geldt de volgende regel: deze huurders van de 
zaal met een doorlopende overeenkomst dienen, indien zij de overeenkomst willen 
beëindigen,  2 maanden voor het einde van het cursusjaar de huur per mail op te zeggen. Voor 
seizoencursussen geldt dat uiterlijk begin mei aangegeven wordt of men het daaropvolgende 
seizoen gebruik wil blijven maken van dezelfde dagdelen en uren, dan wel wil opzeggen. 
Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Wel kan men in overleg met de verhuurder kijken of een 
andere huurder de huur wil overnemen. Overeenkomsten aangegaan voor het nieuwe 
cursusseizoen (doorgaans september t/m juli) zijn, uitgezonderd in overmacht situaties zoals 
ernstige ziekte en overlijden, vanaf 1 mei voorafgaand aan het gecontracteerde seizoen 
bindend. De huurder kan de overeenkomst tussentijds niet kosteloos opzeggen.  

 
. Let op: annulering dient per mail te gebeuren.  
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