uitvaart of condoleance
bij Hajé
op iedere Hajé locatie kunt u terecht voor een condoleance na een crematie of begrafenis. in discrete en persoonlijke
sfeer bieden wij u een samenzijn, waarbij wij op gepaste wijze omgaan met de gevoelens van de
nabestaanden en genodigden.
omdat er in deze moeilijke periode al zoveel geregeld moet worden, bieden wij u een aantal pakketten aan voor een
afscheidsbijeenkomst. uiteraard is het ook mogelijk invulling te geven aan uw persoonlijke voorkeuren en wensen.
bij Hajé Natuurpark is het tevens mogelijk om een uitvaartceremonie te houden. voor meer informatie
verwijzen wij u naar pagina 5.
rest ons nog om u sterkte toe te wensen in deze moeilijke tijd.

voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de Hajé locatie van uw keuze.
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arrangementen

deze arrangementen zijn te reserveren vanaf 10 personen				
koffiearrangementen
koffie & ambachtelijke koek 							€ 3.50 p.p.
kopje koffie of English Clipper thee met koek
twee keer koffie & ambachtelijke koek
					€ 5.25 p.p.
twee keer kopje koffie of English Clipper thee met koek
				
koffieplateau 									€ 7.50 p.p.
twee kopjes koffie of English Clipper thee en drie zoete of hartige lekkernijen			
luxe koffietafel
								€ 21,50 p.p.
duur: 2 uur
onbeperkt een ruime keuze aan koffie van eigen Hajé koffiebonen en Fairtrade thee
van Clipper Tea*. daarnaast kunt u proeven van Engelse scones met slagroom
en jam, bolo de arroz, petit fours, roomboterkoekjes, mini sandwiches met kip,
gerookte zalm en oude kaas, mini quiches, fruitsalade en vers fruit.

luncharrangementen
Hajé lunch 										€ 9,95 p.p.
drie plakken boerenlandbrood met een kroket, tonijnsalade en extra belegen
kaas, geserveerd met naar keuze een glas melk, karnemelk of verse jus d’orange
lunchbuffet standaard
							€ 15.50 p.p.
wij serveren op het buffet bruin en wit brood, bruine en witte bollen,
krentenbrood, beschuit, diverse vleeswaren, diverse soorten kaas, rauwkost,
soepenbuffet met verschillende soorten naar keuze, kroket of saucijzenbroodje,
vruchtenjams, hagelslag, pindakaas, vers handfruit, koffie/thee, melk.
lunchbuffet compleet maken?		
					€ 3.00 p.p.
Fries suikerbrood, boerenlandbrood, croissants, roggebrood, salades, jus d’orang

*over Clipper Tea
Clipper Tea komt uit Dorset in Engeland, waar ze een
kop verse thee natuurlijk zeer serieus nemen. de theemeesters van
Clipper Tea doen dan ook hun uiterste best om de beste kruiden en thee
voor ons te vinden, van de beste plantages en kruidentuinen over de
hele wereld. groene thee, witte thee of ouderwetse Earl Grey thee,
hisbiscusthee of muntthee, die van ons is in ieder geval altijd 100%
biologisch en heeft altijd het Fairtrade label.
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drankenarrangementen
wijn arrangement
								€ 23,50 p.p.
bij ontvangst schenken wij u eerst een glas prosecco. daarna drie glazen wijn
naar keuze; wit, rosé, rood. hierbij serveren wij een antipasti schotel
bestaande uit: brood met kruidenboter en tapenade, nootjes, olijven, rauwe ham,
diverse kaas- en worstsoorten, piri piri kippenboutjes en mini merguezworstjes.
borrelarrangement 									€ 9,75 p.p. 			
anderhalf uur lang schenken wij onbeperkt bier, frisdranken en wijnen.
daarnaast serveren wij u nootjes op tafel, kaas, worst en bitterballen van Chef Thor.
verlengen p.p.p.u. € 4,75
receptie arrangement
							€ 13,50 p.p.
anderhalf uur lang schenken wij onbeperkt bier, frisdranken en wijnen.
daarnaast serveren wij nootjes op tafel, kaas, worst, toast met gerookte zalm,
toast met tonijnsalade, spiesjes van mozzarella en cherrytomaatjes en mini quiches.

dinerbuffetten

wij bieden diverse mogelijkheden voor dinerbuffetten of a la carte diners.
vraag bij uw Hajé locatie naar meer informatie of de buffettenmap. het is
mogelijk een buffet bij Hajé te reserveren vanaf 20 personen,
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de Waterlely

bij Hajé Natuurpark, Lelystad
ook is het mogelijk om in Lelystad, bij Hajé Natuurpark een uitvaart te houden in het paviljoen de Waterlely. de
Waterlely biedt een rustgevende sfeer en een uitzicht door de glazen wand op bos en water. de Waterlely is
eigendom van het Flevo-Landschap. tevens is deze ruimte geschikt voor een condoleance.
huurprijzen
huur Waterlely (uitvaartceremonie van 1 uur, inclusief begeleiding) 		
huur Waterlely (uitvaartceremonie van 2 uur, inclusief begeleiding) 		

€ 385.00
€ 485.00

voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Hajé Natuurpark
t. 0320 286 143
e. natuurpark@haje.nu
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contactpagina

vragen of een offerte ontvangen of reserveren?
neem gerust contact met ons op.
		Hajé de Lepelaar 					Hajé de Aalscholver
		
T. 036 523 93 40					
T. 036 523 92 73
		E. lepelaar@haje.nu 				E. aalscholver@haje.nu
		Hajé de Taveerne					Hajé Natuurpark
		
T. 0320 261 633					
T. 0320 286 143
		E. taveerne@haje.nu 				E. natuurpark@haje.nu
		Hajé Nieuwegein 					Hajé Delft
		
T. 030 303 53 35					
T. 015 261 76 69 		
		E. nieuwegein@haje.nu				E. delft@haje.nu
		
		Hajé Heerenveen					Hajé Joure					
		
T. 0513 618 618					
T. 0513 413 555
		E. heerenveen@haje.nu 				E. joure@haje.nu

www.haje.nu
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voorwaarden
algemeen

op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden
Horeca (UVH). deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek u kosteloos
toegezonden. de UVH zijn bindend voor iedereen die van ons diensten gebruik maakt.
de UVH zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s Gravenhage
en bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s Gravenhage.

opties

door Hajé Shops, Hotels & Restaurants verstrekte offertes gelden tot uiterlijk 1 maand na afgifte datumoptie.

annuleringen

groepen
wanneer een reservering is gemaakt voor een groep, dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende :
1. 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.
2. bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
3. bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
4. bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
5. bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
6. bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
7. bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

diversen:

•
tenzij anders vermeld zijn onze prijzen inclusief BTW en bediening.
•
voorlopige gegevens m.b.t. uw programma dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement bij
ons bekend te zijn.
•
het definitieve aantal personen dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van het evenement aan ons doorgegeven te worden. Indien het werkelijke aantal personen onder het definitief aantal ligt, dan wordt het gereserveerde
aantal in rekening gebracht.
•
indien er tijdens een evenement musici en/of artiesten optreden, bent u verplicht BUMA rechten en sociale
premies te betalen. u dient dit rechtstreeks met de musici en/of artiesten middels uitkoop aan een erkend artiestenbureau te regelen.
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