
 

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) 
Tenzij anders vermeld zijn al onze prijzen inclusief bediening en BTW. 

Bij feestavonden zijn prijzen vermeld voor gezelschappen vanaf 100 gasten, 
Diners en buffetten vanaf 30 gasten (tenzij anders vermeld). 

Kleinere gezelschappen zijn mogelijk tegen meerprijzen. 
Alle aanbiedingen worden gedaan onder voorbehoud van prijs verhogingen. 

Op alle reserveringen, offertes en transacties zijn van 
toepassing, De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) 

De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken te ’s-Gravenhage. 

Een exemplaar van de UVH is op aanvraag bij ons te verkrijgen. 
En is ook volledig in te zien op onze website. 

 
Partypolis het Witte Paard en Howdy’s saloon 
Wij bevelen u een Party – Huwelijks anuleringsverzekering aan 

voor Partycentrum het Witte Paard, Howdy’s pannenkoeksaloon en Howdy’s westernsaloon. 
 

Natuurlijk gaat u er van uit dat de mooiste dag van uw leven vlekkeloos verloopt, 
alles is tot in de puntjes geregeld: Uitnodigingen, bloemen, auto’s, muziek en de partyzaal. 

Maar stel dat de ceremoniemeester, getuigen of onmisbare familieleden plotseling 
ziek zijn, waardoor uw huwelijksdag niet door kan gaan, of om een andere 

reden uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd moet worden. 
Met een annuleringsverzekering neemt u het zekere voor het onzekere, en worden 

alle kosten die het gevolg zijn van uitstel, afgelasting of onderbreking vergoed. 
 

De belangrijkste zaken op een rijtje 
Kosten van de party worden vergoed bij uitstel, afgelasten of onderbreking van de party als gevolg van een 

gebeurtenis waarop u geen invloed heeft, zoals extreme 
weersomstandigheden of een dag van nationale rouw. 

Familieleden van de jubilaris of het bruidspaar evenals de getuigen en ceremoniemeester(s) zijn mee 
verzekerd bij ziekte, ongeval en overlijden. 

( maximale verzekerbare leeftijd van 80 jaar) 
Uitgesloten zijn o.a. bestaande ziekten of een abnormale lichamelijke of geestelijke gesteldheid, financiële 

moeilijkheden waaronder contractbreuk door betrokken partijen en het niet verkrijgen van een 
vergunning. 

De polisvoorwaarden geven een volledige omschrijving van dekking en bijzonderheden. 
 

De schade wordt conform de Uniforme Voorwaarden Horeca afgehandeld. 
Dit betekent dat u geen extra risico loopt naast de al vervelende reden 

van de afgelasting van uw party. 
 

Met een annuleringsverzekering bent u ten alle tijden gevrijwaard van onverwachte kosten. 
Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

 


