Geachte gast,
Nostalgische grandeur en modern comfort typeren het stijlvolle Golden Tulip
Mastbosch Hotel. De vele faciliteiten, de allure van het 120 jaar oude statige
pand en de unieke ligging in het schitterende bos maakt het Golden Tulip
Mastbosch Hotel een ontmoetingsplaats voor een kleurrijke cliëntèle.
Kamers & Suites
Het Golden Tulip Mastbosch Hotel telt 47 comfortabel ingerichte hotelkamers,
waaronder twee sfeervolle luxe suites. Voor zowel zakelijke als feestelijke
aangelegenheden bieden onze suites de juiste ambiance.
Multifunctionele zaalruimten
Voor al uw (meerdaagse) zakelijke en feestelijke bijeenkomsten biedt het hotel
een scala aan mogelijkheden. 8 goed geoutilleerde zalen staan tot uw
beschikking voor vergaderingen, presentaties of workshops. De capaciteit van
de vergaderzalen varieert van 4 tot 110 personen. Voor exclusieve diners,
recepties, een feestavond of bijvoorbeeld een High Tea vormen de Maurits-,
Willem I- en de Prins Willem Alexanderzaal een schitterend decor.
Culinair
Laat u culinair verrassen door onze Chef-kok en zijn keukenbrigade. Voor een
uitgebreid diner, een (zaken) lunch of voor een aangename borrel aan de
antieke toog kunt u terecht in Grand Café ‘Heeren van Oranje’. Lunches
en diners voor groepen vanaf 14 personen worden verzorgd in de stijlvolle
banquetingzalen.
Organiseren
Flexibiliteit en professionaliteit zijn voor het Golden Tulip Mastbosch Hotel de
kernwoorden als het gaat om organiseren. Onze jarenlange ervaring in
hoogwaardige serviceverlening en aandacht voor de kleinste details geven de
garantie voor een succesvolle bijeenkomst. De medewerkers staan voor u klaar
met een uitgebreid advies en een offerte op maat. Of het nu gaat om het
verzorgen van teambuilding programma’s, een picknick in het bos of een
bruiloft op maat, wij nemen u deze organisatie graag uit handen.
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Locatie & bereikbaarheid
Het hotel is uniek gelegen aan de rand van het vierhonderd jaar oude Mastbos,
nabij de binnenstad en op loopafstand van het bruisende ‘Ginneken’. Zowel per
auto als per openbaar vervoer is het hotel goed bereikbaar. Parkeergelegenheid
is nabij het hotel aanwezig.
“Last but not least”
Graag informeren wij u dat u ons hotel, zalen en hotelkamers kunt bekijken op
onze internetsite. Surf eens naar www.mastbosch.nl waar u het resultaat met
eigen ogen kunt aanschouwen.
Wij hopen u met deze informatie een beeld te hebben gegeven wat het Golden
Tulip Mastbosch Hotel voor u en uw gasten kan betekenen. Uiteraard bent u van
harte welkom voor een rondleiding. Mocht u vragen hebben of een afspraak
willen maken dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via
telefoonnummer 076 – 565 00 50.
Met Royale Groet,

Peter en Anita Werther
Directie
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ETEN, DRINKEN & FEESTEN
In Grand Café ‘Heeren van Oranje’ en in de stijlvolle Maurits-, Willem 1- en Prins
Willem Alexanderzaal verzorgen wij lunches, diners en gezellige borrels. In het Grand
Café kunt u tot 14 personen à la carte lunchen of dineren, maar natuurlijk bent u ook
welkom voor een kopje koffie of een biertje aan de antieke toog. In de zomermaanden
kunt u hiervan genieten op ons terras. Lunches en diners voor grotere groepen
verzorgen wij in onze benedenzalen: de Maurits-, Willem 1- en Prins Willem
Alexanderzaal. Deze zalen bieden de juiste ambiance voor exclusieve diners, recepties,
feestavonden of bijvoorbeeld een High Tea. Voor een indruk van de zalen verwijzen wij
u graag naar onze internetsite www.mastbosch.nl. U kunt uiteraard ook langskomen
voor een persoonlijke rondleiding.

ZALEN ACCOMMODATIE
Capaciteit en afmetingen

PRINS WILLEM ALEXANDERZAAL
(14 x 7 mtr
Receptie
Diner
Feest

= 98 m2 - nis 3 x 7 mtr = 21 m2) hoogte 3 mtr
: 125 personen
: 70 personen
: 100 personen

MAURITSZAAL

2

(9,5 x 9,5 mtr = 90,25 m )
Receptie
: 70 personen
Diner
: 40 personen
Feest
: 60 personen

WILLEM I ZAAL

(9,5 x 9,5 mtr = 90,25 m2)
Receptie
: 85 personen
Diner
: 54 personen
Feest
: 75 personen

MAURITS- EN WILLEM I ZAAL (als 1 zaal)
Receptie
Diner
Feest

: 225 personen
: 96 personen
: 150 personen

MAURITS-,WILLEM I-, EN PRINS WILLEM ALEXANDERZAAL (als 1 zaal)
Receptie
Diner
Feest

: 350 personen
: 166 personen
: 250 personen
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Broodmaaltijd:
Aan tafel geserveerd:
Boeren bruin- en boeren witbrood,
Assortiment zachte broodjes en krentenbrood

Hartig assortiment beleg

Diversen kaassoorten

Kroket

Zoet assortiment beleg

1 gezonde salade

Koffie, thee, melk en jus d’orange
en vers fruitsalade

€ 14,50 per couvert bij 10 of meer personen
€ 16,00 per couvert bij 6-9 personen

BROODJES
Tijdens uw bijeenkomst is het ook mogelijk een lichte lunch te gebruiken,
bijvoorbeeld een kopje soep en belegde broodjes.
 Soep van de dag à Є 4.50
 Broodje belegd met kaas, ham, pepercervelaat, kiprollade à Є 2.95
 Luxe broodjes met gerookte zalm, filet Américain, serranoham, garnalensalade à
Є 5.25
 Sandwiches belegd met kaas, ham, pepercervelaat, kiprollade à Є 1.50
 Sandwiches belegd met zalm, oude kaas, carpaccio à Є 1.95
 Broodje kroket à € 3.00
 Brabants worstenbroodje à € 2,75
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Brunch “Mastbosch”
(minimaal 20 personen)
Gevogeltebouillon met bieslook en reepjes Panchetta
Glaasje met een frisse salade met garnalen en Vadouvan mayonaise
Bordje kalfsmuis met aardappelsalade en tonijncrème
Glaasje met tzaziki, gepofte kerstomaat en een wrapkrokantje
Vleesplateau met diverse ham en worstsoorten
Kaasplateau met jonge kaas, oude kaas en Brie
Getrancheerde kalkoenfilet in cognac jus met spekjes en paddestoelen
Gebakken kabeljauwfilet met romige vissaus en stukjes rode paprika en geglaceerde
worteltjes
Linguini pasta met huisgemaakte rode pesto, pecorino kaas en noten sla
Mastbosch bruin & wit oerbrood
Krentenbrood
Assortiment zachte, harde en breekbroodjes
Brabants roggebrood
Bordje met cheescake en frambozencoulis
Glaasje fruitsalade met citroenbrandewijn schuim
Bordje met daarop een taartje van amandelbiscuit met Passoa mousse
Glaasje vanille hangop met ananasgel

Prijs per couvert € 29,50
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HIGH TEA MASTBOSCH
€ 15,75 per persoon
2 uur durend
Etagères bestaande uit:

Scone met clotted cream en confiture
Cheesecake framboos
Mini muffin
Mini chocolade soesje
Mini Eclair
Koekje en Bonbon
Sandwich met rucola, Brie en pesto
Sandwich met gerookte zalm, kruidenkaas en rucola
Sandwich met Milano worst en tapenade
Verschillende soorten thee en koffie

HIGH TEA MASTBOSCH KINDEREN
€ 8,00 per kind
2 uur durend
Etagères bestaande uit:
Mini Muffin
Mini chocolade soesje
Mini Eclair
Koekje en Bonbon
Sandwich met zalm
Sandwich met salami
Verschillende soorten thee en ranja
High tea uitbreidingsmogelijkheden:
Hartige muffin met knoflook, salami en Spaanse peper à € 2,75
Warme feuillete met een vulling van pikante kip en prei à € 2,50
Vegetarische muffin à € 2,75
Clafoutis van amarene kersen à € 1,85
Glaasje fruitsalade à € 1,75
Vanaf 20 personen vanaf buffet
Onder 20 personen vanaf etagères aan tafel geserveerd
Alleen op reservering
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Koud - Warm Buffet
(Minimaal 25 personen)

Voorgerecht

Glaasje salade van selderij meloen en gerookte kip met een pikante
kerriemayonaise
Glaasje tonijnsalade met olijf, kappertjes en rode ui geserveerd met rucola
Bordje met dun gesneden Parmaham begeleid door een compote van appel,
sinaasappel en dragon
Bordje met gegrilde Mediterrane groenten geserveerd met pesto en
gebruneerde pijnboompitjes
Glaasje met salade van Penne pasta en surimikrab overgoten met pikante rode
paprikacoulis
Hoofdgerecht

Procureurreepjes in zoetzure pikante Oosterse saus
Gepocheerde scholfilet met een romige tuinkruidensaus
Gebakken diamanthaas in vleesjus met roze peperbessen
Gegrilde zeebaarsfilet met preiringetjes en witte wijnsaus
Tagliatelle met gebakken champignons en kruiden olie
Bijgerecht

Basmatirijst met een fijne brunoise van diverse paprika
Rozeval aardappelen met rozemarijn en tijm uit de oven
Seizoensgroenten
Frisse groene salade met verse tuinkruiden en Mediterrane groenten
Dessert

Glaasje vanille ijs overgoten met kersensaus
Bordje met quenelle chocolademousse geserveerd met een chocolade krokantje
Glaasje gevuld met fijne verse fruitsalade en vanilleschuim
Bordje met bosvruchtenijstaartje en meringue
Prijs per couvert € 32,50
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Koud – Warm Buffet
(Minimaal 25 personen)

Voorgerecht

Bordje met gerookte heilbot, zoetzure komkommersalade, Oosterse dressing en
een pikante kletskop
Bordje met gegrilde Mediterrane groenten, basilicumolie en Parmezaanse kaas
Glaasje frisse ijsbergsla en piccalilly, met een roosje rosbief en
zonnebloempitten
Bordje serranoham met een pittige salade van Cantaloupe meloen en
zongedroogde tomaat
Glaasje Paella-rijstsalade met een gegaarde scampi en een saffraan mayonaise
Hoofdgerecht

Runderstoofpotje met Trappistbier en bladselderij
Coq au vin Blanc, van in witte wijn gestoofde kuikendijen met peterselie
Gebakken Kabeljauwloin begeleid door een saus met grove mosterd
Op de huid gegrilde doradefilet
Ravioli gevuld met artisjok begeleid door kruidenolie
Linguini met warme tomatendressing en basilicum
Bijgerecht

Groene salade geserveerd met in French dressing ingelegde tomaten
Gepofte aardappelen geserveerd met Harisha kruidenboter
Roerbakcourgette met sjalotjes en kaassaus
Haricots verts met sjalotjes en een klontje boter
Dessert

Pavlova met frambozenmousse
Glaasje met in witte wijn gemarineerde ananas, begeleid door koude sabayon
van vanille en citroen
Kubus chocolade cheesecake met een Amaretto saus
Hangop van vanille met boerenmeisjes en meringue
Glaasje koffie-mascarpone mousse geserveerd met een koffiegelei
Prijs per couvert € 40,00
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Koud – Warm Buffet
(minimaal 25 personen)
Voorgerecht

Bordje met gegrilde courgette, zongedroogde tomaat, mozzarella en rode
wijnstroop
Bordje met rouleau van Viking brood, warm gerookte zalm crème en een frisse
augurk-kappertjessaus
Glaasje gevuld met langzaam gegaarde hoevehoen, lente ui, rode ui,
tomaatblokjes en een pikante cocktailsaus
Glaasje Paella-rijstsalade met een gebakken gamba
Bordje carpaccio met truffelmayonaise en Grana Padano kaas
Hoofdgerecht

Gegrilde rumpsteak met rode wijnsaus
Gebakken Zweedse varkensrugfilet begeleid door een honingmosterdjus
Op de huid gebakken roodbaarsfilet met witte wijnsaus
Gegrilde tongscharfilet geserveerd met pikante rode paprikacoulis
Paddenstoelen risotto met Parmezaanse kaas
Bijgerecht

Gebakken Rozeval aardappeltjes met tijm en rozemarijn
Pennepasta in een romige getomateerde kruidensaus
Seizoensgroenten
Frisse groene salade met rozijnen en pittige dressing
Dessert

Glaasje hangop bedekt met ananascompote
Pistache witte chocolademousse geserveerd met kletskop
Taartje van cappuccino bavarois met een quenelletje slagroom
Bordje cassata ijs met frambozencoulis
Prijs per couvert € 50,00
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Koud – Warm Buffet
(Minimaal 25 personen)
Voorgerecht

Vers in de schelp gepresenteerd en op ijs geserveerde Zeeuwse oester.
Mini cocktail van kreeft en een klassieke cocktailsaus
Bordje met dungesneden kalfshaas begeleid door een tonijnsaus
Bordje Pata Negra ham geserveerd met een stroop van Pedro Ximénez sherry
Glaasje geserveerd met Caprese spiesje en huisgemaakte pesto
Hoofdgerecht

Getrancheerde ossenhaas met een krachtige rode wijnsaus
Tarbot filet begeleid door Champagne saus
Gebakken zalmfilet geserveerd met een tomaat basilicumsaus
Hoevehoenfilet in een romige paprikasaus
Met champignons gevulde ravioli overgoten met een truffelsaus
Bijgerecht

Seizoensgroenten
Aardappelgratin Dauphinoise
Gebakken krieltjes met lente uitjes
Gemengde salade met veldsla en reepjes paprika en een kruidendressing
Dessert

Frambozen macaron begeleid door frambozensaus
Glaasje met fijne verse fruitsalade en een vanilleschuim
Chocolademousse geserveerd met pistachesaus
Glaasje boeren roomijs met een koude chocoladesaus
Bordje met streekkaas met rozijnen brood
Prijs per couvert € 60,00
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Walking diner

(minimaal 25 personen)
Sereh spiesje met gamba en wakame salade
Pata Negra ham met een fijne salade van knolselderij en truffel
*****
Heldere getomateerde runderbouillon in een hoog wijnglas met basilicumschuim
*******
Gegrilde grietfilet met een saffraan saus en fijne pasta en bieslook
******
Combinatie van kalfshaas en zwezerik met een dragonsaus
en een aardappel-groentetortilla
*****
Epoisse kaas in een schuitje met kletzenbrood en perenstroop
*******
Chocoladelolly met frambozencoulis, sinaasappelcompote en een
kardemonschuim

Prijs per couvert € 49,50
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Wilt u liever een geserveerd diner?
Onze dinerkaart wisselt per seizoen
Op verzoek sturen wij u graag onze dinerkaart
Of kijk voor de actuele lunch -en dinerkaart op onze
website www.mastbosch.nl

Feesten in het Golden Tulip Mastbosch Hotel
Drankarrangement
Vanaf 25 personen
Van 20.30 uur tot 01.00 uur: € 22,50 per persoon
Drankarrangement bestaande uit:
Welkomstdrankje: een glaasje Prosecco
Wij serveren drankjes naar wens uit het Hollands assortiment, bestaande uit:
koffie/thee, tapbier, rode en witte huiswijn, port, sherry, vermouth, frisdranken en jus
d’orange
Mixdranken en buitenlands gedistilleerd
Bij deze dranken zijn de frisdranken inclusief en worden de likeuren etc.
berekend op basis van nacalculatie

Champagne/welkomstdrankjes
Een glas champagne kan uitstekend gecombineerd worden met het
serveren van de bruidstaart. Ook is een glaasje Prosecco zeer geschikt als
feestelijk welkomstdrankje.
Wij bieden u verschillende mogelijkheden:
Prosecco à € 5,90 per glas
Cava Villa Conchi Brut Seleccion à € 6,20 per glas
Champagne: Taittinger,
Fles € 63,50
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Tafelgarnituren

Standaard tafelgarnituur: nootjes, olijven en kaasstengels
€ 4,50 per tafel
Warm tafelgarnituur: mini saté en diverse warme snacks
€ 8,50 per tafel
Tafelgarnituur Mastbosch: jonge/oude kaas, boerenmetworst/ leverworst met
grove/fijne mosterd
€ 6,50 per tafel

Feestavond hapjesbuffet
(minimaal 20 personen)

Kaas/worst buffet:
Diverse Franse en Hollandse kaassoorten, diverse Spaanse en Italiaanse worstsoorten,
begeleidt met een assortiment mini broodjes, tomaten en kruidenboter
€ 11,50 per persoon
Satébuffet: Kipsaté met satésaus, atjar, kroepoek, sambal en diverse broodsoorten
met kruidenboter
€ 9,50 per persoon
Tapas buffet: Pikante gehaktballetjes, kipfilet met paprika en uien, gemarineerde
ansjovis, chorizoworst, garnaaltjes in sherrydressing, Manchego kaas, stokbrood en
knoflookolie
€ 8,50 per persoon
Beenham buffet: Bourgondische beenham met honing tijm saus en oerbrood.
€ 5,00 per persoon
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Luxe koude hapjes á € 1,45 per stuk
Glaasje met kaassalade, Milano worst, selderij, bosui en kerriemayonaise
Schuitje met gerookte zalm en tomatenroomkaas
Glaasje salade van gerookte makreel en cornichon crème
Ciabatta crouton met geitenkaas crème en honing
Glaasje salade van pikante kippendijtjes met pinda’s in chilisaus
Canapé met Parma ham en meloengel
Rouleau van vikingbrood met bieslookroomkaas en gerookte heilbot

Luxe warme hapjes
Bitterbal
Gemengde snacks
Mini groentequiche
Oosterse hapjes met pikante saus

€
€
€
€

0,50
0,50
1,20
0,75

per
per
per
per

stuk
stuk
stuk
stuk

BRUIDSTAART
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Onze bruidstaart wordt in een klassieke uitvoering verzorgd en
kan vanaf minimaal 20 personen worden besteld. Aantallen hierboven
worden per 5 personen gerekend.
30 personen (drie etages)
40 personen (vier etages)
Bruidstaart a € 5,95 p.p.
Bruidsijstaart a Є 7.00 p.p.

Servicekosten wanneer u uw eigen bruidstaart verzorgt: € 2,00 per persoon
Petits Fours
€ 2,10 per stuk

Taartenbuffet
(Minimaal 20 personen)
Het buffet is samengesteld uit:
Chocoladetaart
Moorkoppen
Appeltaart
Vruchtentaart
(bijv. aardbeien, frambozen, afhankelijk van het seizoen)
€ 3,00 per persoon
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Algemene Leveringsvoorwaarden Golden Tulip Mastbosch Hotel
Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MB Ulvenhout B.V. h.o.d.n.
Golden Tulip Mastbosch Hotel en Grand Café Heeren van Oranje, gevestigd en kantoorhoudende te Ulvenhout.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en totstandkoming van
overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MB Ulvenhout B.V., alsmede de aan haar
gelieerde bedrijven en ondernemingen, dochterbedrijven en -ondernemingen, hoe ook genaamd, allen hierna te noemen
MB Ulvenhout.
Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende aanbiedingen, overeenkomsten of totstandkoming van overeenkomsten
zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met MB Ulvenhout overeengekomen. In dat geval geldt de
afwijking slechts de betrekkinghebbende aanbieding, overeenkomst of totstandkoming van de overeenkomst.
Tenzij vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijk aan MB Ulvenhout kenbaar gemaakt gaat de gast, klant of enig andere (rechts)persoon akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 2 Definities
In deze Algemene Voorwaarden alsmede op alle aanbiedingen, overeenkomsten of totstandkoming van
overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt verstaan onder:
2.1. MB Ulvenhout: alle vestigingen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MB Ulvenhout B.V.
h.o.d.n. Golden Tulip Mastbosch Hotel en Grand Café Heeren van Oranje, zowel in als buiten Nederland alsmede alle aan
MB Ulvenhout B.V. gelieerde bedrijven en ondernemingen, dochterbedrijven en -ondernemingen, hoe ook genaamd.
2.2. Gastheer: die persoon die MB Ulvenhout vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten
strekkende tot het verlenen van logies en/of het verstrekken van zaalruimte, al dan niet in combinatie met het verstrekken
van spijs en/of drank.
2.3. Diensten: het, in de ruimste zin des woords, door MB Ulvenhout verlenen van logies en/of het verstrekken van
(zaal-)ruimte en/of spijs en/of drank met alle daarbij behorende werkzaamheden en/of diensten.
2.4. Klant: die natuurlijke- of rechtspersoon die met MB Ulvenhout een overeenkomst tot het verrichten van diensten als
hiervoor bedoeld onder 2.3 heeft gesloten. Onder klant wordt eveneens verstaan de tussenpersoon die al dan niet in naam
van zijn/haar relaties een overeenkomst tot het verrichten van diensten als hiervoor bedoeld onder 2.3. heeft gesloten.
2.5. Gast: diegene(n) aan wie MB Ulvenhout op grond van een met een klant gesloten overeenkomst de diensten moet
verlenen als hiervoor onder 2.3. omschreven. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van gast wordt hieronder
tevens verstaan diegene(n) die de gast vergezelt of vergezellen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald wordt in deze
voorwaarden onder gast of klant verstaan zowel de gast als de klant.
2.6. Hotel-overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen MB Ulvenhout en de klant waarbij MB Ulvenhout, tegen
betaling door de klant of gast, ten behoeve van die klant en/of gast(en), de diensten verricht als hiervoor onder 2.3.
omschreven. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van hotel-overeenkomst wordt hieronder tevens verstaan enige
andere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
2.7. Reservering: de in schriftelijke vorm door de klant en MB Ulvenhout aangegane overeenkomst waarbij tussen de
klant en MB Ulvenhout is vastgelegd op welke periode en tegen welke voorwaarden de hiervoor onder 2.6. bedoelde
hotel-overeenkomst zal worden geëffectueerd.
2.8. Groep of groepsreservering: een hotel- zalen overeenkomst afgesloten met een klant en die betrekking heeft op zalen
en 10 of meer kamers.
2.9. reserveringswaarde: de waarde van de overeenkomst als hiervoor onder 2.7 danwel 2.8. bedoeld.

Artikel 3 totstandkoming van de hotel-overeenkomst
3.1. MB Ulvenhout behoudt zich alle rechten voor om, ten allen tijde, af te zien van het sluiten van een hotelovereenkomst.
3.2. MB Ulvenhout zal nimmer een hotel-overeenkomst weigeren om reden van discriminatie, zoals onder meer
genoemd in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht.
Alle aanbiedingen voor de totstandkoming van een hotel-overeenkomst van MB Ulvenhout zijn vrijblijvend en gelden in
elk geval slechts voor zover de capaciteit voldoende is.
In het geval de klant een aanbod heeft geaccepteerd en de capaciteit van MB Ulvenhout blijkt onvoldoende dan heeft MB
Ulvenhout het recht om, binnen een redelijke termijn, alsnog een beroep te doen op de bepaling als hiervoor onder 3.3.
omschreven. In dat geval wordt geacht geen hotel-overeenkomst tot stand te zijn gekomen.
Elke hotel-overeenkomst aangegaan door een klant, daaronder dus begrepen tussenpersonen, worden geacht mede voor
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rekening en risico van deze klant te zijn gesloten. Iedere betaling door een gast zal de klant in dezelfde mate bevrijden.
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is MB Ulvenhout aan een klant geen commissie, provisie, hoe ook
genaamd, verschuldigd.
Onverminderd hetgeen overigens in deze Voorwaarden is bepaald kan MB Ulvenhout, indien sprake is van een groep als
hiervoor onder 2.8. omschreven, aan een klant (de optiehouder) een optierecht verstrekken. Een dergelijk optierecht kan
slechts schriftelijk worden verstrekt. Indien door een andere klant aan MB Ulvenhout eveneens een aanbod wordt gedaan
voor een hotel-overeenkomst dan zal MB Ulvenhout hierover de optiehouder informeren. Het optierecht vervalt indien de
optiehouder aan MB Ulvenhout niet binnen de door MB Ulvenhout vermelde termijn te kennen heeft gegeven gebruik te
willen maken van het optierecht.
Artikel 4 verplichtingen van MB Ulvenhout
4.1. MB Ulvenhout zal aan de gast gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen accommodatie ter
beschikking stellen en/of de overeengekomen diensten verlenen conform de binnen MB Ulvenhout geldende
kwaliteitsnormen.
4.2. De bepaling als hiervoor onder 4.1. omschreven is niet van toepassing:
ingeval van overmacht als hierna omschreven in artikel 16.
indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt
indien door de klant de in artikel 12 bedoelde waarborgsom of tussentijdse betaling niet dan wel niet tijdig is betaald
indien de klant niet danwel niet volledig voldoet aan de verplichtingen die de klant, uit welke hoofde dan ook, jegens MB
Ulvenhout heeft
4.3. Tenzij, schriftelijk, anders overeengekomen zal MB Ulvenhout de accommodatie aan de gast ter beschikking stellen
van 12.00 uur op de dag der aankomst tot 12.00 uur op de dag van vertrek.
4.4. Tenzij onbillijk is MB Ulvenhout gerechtigd om aan de gast andere hotelaccommodatie aan te bieden dan volgens de
hotel-overeenkomst ter beschikking zou worden gesteld. Voor het geval dit voor de gast bezwaarlijk is heeft de gast of
klant het recht met onmiddellijke ingang de hotel-overeenkomst te beëindigen. Voor het geval de aangeboden en door de
klant of gast geaccepteerde hotelaccommodatie goedkoper is dan de oorspronkelijke accommodatie, zal MB Ulvenhout
het bedrag van de besparing aan de gast of klant ter beschikking stellen. MB Ulvenhout zal in geen geval gehouden zijn
tot enige verdere schadevergoeding.
4.5. MB Ulvenhout kan niet gehouden worden enig goed van een gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Voor het
geval MB Ulvenhout enig goed of enig bedrag in ontvangst en/of bewaring neemt dan is MB Ulvenhout gerechtigd
hiervoor een geldelijke vergoeding te vragen. In dat geval zal MB Ulvenhout als een goed huisvader de zaken bewaren.
Artikel 13 is onverminderd van toepassing.
Artikel 5 huisregels
5.1. Teneinde de orde en rust binnen MB Ulvenhout te bewaren en een goede kwaliteit van dienstverlening aan alle
gasten te waarborgen kent MB Ulvenhout zogenaamde huisregels. Deze huisregels bevinden zich op een voor de gasten
duidelijk waarneembare plaats danwel zullen aan de gasten in geschrift ter hand worden gesteld.
5.2. MB Ulvenhout is gerechtigd om, zonder opzegtermijn, de hotel-overeenkomst met een gast te beëindigen indien een
gast of degenen die de gast vergezellen, bij herhaling de huisregels overtreden dan wel zich dusdanig gedragen dat de
orde, rust of normale exploitatie van MB Ulvenhout daardoor (kunnen) worden verstoord. Op eerste verzoek dienen de
gast en zij die de gast vergezellen het hotel te verlaten. MB Ulvenhout is niet gehouden haar verzoek te motiveren.
5.3. MB Ulvenhout is gerechtigd het verlenen van horecadiensten te staken of achterwege te laten wanneer de gast of zij
die de gast vergezellen zich niet gedragen overeenkomstig de normen die binnen de restaurants van MB Ulvenhout
gebruikelijk zijn. In dat geval dient de gast en zij die de gast vergezellen op eerste verzoek het restaurant te verlaten. MB
Ulvenhout kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast.
5.4. MB Ulvenhout staat binnen haar hotels geen huisdieren toe, noch van de gast noch van degene(n) die de gast
vergezellen.
5.5. MB Ulvenhout is gerechtigd om iedere overeenkomst wegens (vrees voor) verstoring van de openbare orde te
ontbinden. Ontbinding vindt plaats na overleg met het plaatselijk gezag. MB Ulvenhout is in die gevallen niet
gehouden tot enige schadevergoeding.
Artikel 6 reserveringen
Een reservering is pas definitief nadat de reservering schriftelijk door de klant is bevestigd
Onverminderd het bepaalde in artikel 3 is MB Ulvenhout gerechtigd een reservering te laten vervallen indien een gast
zich niet heeft gemeld op de eerste gereserveerde dag om 12.00 uur. Deze bepaling geldt niet indien door de klant een
betalingsgarantie voor de gereserveerde periode wordt afgegeven.
Bij wijziging van aankomst- en/of vertrekdatum vervalt de oorspronkelijke, definitieve reservering en zal, in onderling
overleg, een nieuwe definitieve reservering tot stand komen.
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Vermeerdering van het oorspronkelijk definitief gereserveerd aantal kamers kan uitsluitend in overleg met MB
Ulvenhout. Op generlei wijze is MB Ulvenhout verantwoordelijk voor vermeerdering, zonder overleg, van het
oorspronkelijk definitief gereserveerd aantal kamers.
Artikel 7 Groepsreserveringen
7.1. Vanaf tien kamers valt een reservering onder de groepsreserveringen. Het bepaalde ten aanzien van de
groepsreserveringen geldt onverminderd het bepaalde overigens in deze voorwaarden.
Een klant kan voor een groepsreservering een zogenaamde optionele reservering maken. Een optionele reservering is pas
tot stand gekomen nadat deze schriftelijk is bevestigd. Onverminderd het bepaalde in 3.5. kan een optionele reservering
worden aangehouden tot maximaal 6 weken voor de aankomstdatum. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen
zal een optionele reservering hierna automatisch vervallen.
Een definitieve reservering is pas tot stand gekomen, nadat deze door MB Ulvenhout schriftelijk is bevestigd en deze
bevestiging van de klant, getekend, retour is ontvangen. Bij wijziging van aankomst- en/of vertrekdatum vervalt de
oorspronkelijke definitieve reservering en zal in onderling overleg een nieuwe definitieve reservering tot stand komen.
Voor een groepsreservering geldt dat een klant tot zeven dagen voor de aankomstdatum kosteloos 25% van het
oorspronkelijk definitief gereserveerd aantal kamers verminderen. Wordt de groepsreservering verminderd naar minder
dan tien kamers dan is niet langer sprake van een groepsreservering.
Vermeerdering van het oorspronkelijk definitief gereserveerd aantal kamers kan uitsluitend in overleg met MB
Ulvenhout. Op generlei wijze is MB Ulvenhout verantwoordelijk voor vermeerdering, zonder overleg, van het
oorspronkelijk definitief gereserveerd aantal kamers.
Bij een annulering van een maand tot 7 dagen voor de aankomstdatum is de klant gehouden 50% van de
reserveringswaarde aan MB Ulvenhout te voldoen. Bij een annulering minder dan zeven dagen voor de aankomstdatum is
de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan MB Ulvenhout te vergoeden.
De klant draagt er, ter zake de groepsreserveringen, zorg voor dat uiterlijk vijf dagen voor de aankomstdatum MB
Ulvenhout in het bezit is van de namenlijst van de gasten.
De klant zal uiterlijk zeven dagen voor de aankomstdatum 100% van de reserveringswaarde voldoen op de door MB
Ulvenhout aangegeven bankrekening. Indien de klant hiermede ingebreke blijft dan beschouwd MB Ulvenhout de
definitieve reservering automatisch als geannuleerd. Deze annulering zal worden beschouwd als een annulering door de
klant. De klant is in dat geval gehouden de volledige reserveringswaarde te voldoen.
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Artikel 8 annulering
8.1. Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd het bepaalde overigens in deze voorwaarden. Het bepaalde in dit
artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van de klant en/of derden op grond van het gemene recht.
8.2. Een hotel-overeenkomst is onherroepelijk en kan niet worden geannuleerd, tenzij de klant tegelijkertijd
onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen en dit aanbod door MB Ulvenhout onverwijld wordt
aanvaard.
8.3. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Een klant kan geen rechten ontlenen aan een mondelinge
annulering.
8.4. Behoudens het bepaalde ter zake groepsreserveringen (zie hiervoor onder artikel 7) geldt, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, dat een reservering tot uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de reserveringsdatum kosteloos
kan worden geannuleerd.
artikel 9 waarborgsom
9.1. MB Ulvenhout kan van een klant verlangen dat deze, tot zekerheid, een waarborgsom betaalt. Deze waarborgsom
kan zowel betrekking hebben op reeds verrichte en nog te verrichte diensten.
9.2. Deze waarborgsom zal nooit hoger zijn dan het bedrag zoals vermeld in de hotel-overeenkomst.
9.3. MB Ulvenhout heeft het recht om deze waarborgsom(men) te verrekenen met al datgene wat de klant op grond van
deze voorwaarden danwel uit welke hoofde dan ook aan MB Ulvenhout verschuldigd is.
Artikel 10 aansprakelijkheid van MB Ulvenhout
10.1. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van MB Ulvenhout, aanvaardt MB Ulvenhout geen enkele
aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
10.2. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van MB Ulvenhout, aanvaardt MB Ulvenhout geen
aansprakelijkheid voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt.
10.3. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van MB Ulvenhout, aanvaardt MB Ulvenhout geen
aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig
gebrek of wat dan ook aan, in of op enige roerende of onroerende zaak waarvan MB Ulvenhout eigenaar, (erf)pachter of
huurder is danwel die anderzijds ter beschikking staan van MB Ulvenhout.
10.4. Een aansprakelijkheid van MB Ulvenhout zal nimmer verder gaan dan de waarde van de hotel-overeenkomst
danwel de vergoeding voor schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van MB Ulvenhout danwel de schade
zoals vergoedt door enige andere derde aan MB Ulvenhout.
10.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.5. en tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van MB
Ulvenhout is MB Ulvenhout niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen van gasten. De klant vrijwaart
MB Ulvenhout tegen aanspraken van gasten dienaangaande.
10.6. Met in achtname van hetgeen in deze voorwaarden is gesteld is MB Ulvenhout voor goederen welke aan MB
Ulvenhout in bewaring worden gegeven en waarvoor voor deze bewaring een vergoeding aan de gast in rekening wordt
gebracht, verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. De
schadevergoeding strekt zich niet uit tot de in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.
10.7. Met betrekking tot goederen die door MB Ulvenhout in ontvangst worden genomen danwel die op welke wijze dan
ook en door wie dan ook zijn gedeponeerd, in bewaring gegeven of achtergelaten zonder dat MB Ulvenhout hiervoor een
vergoeding heeft bedongen, is MB Ulvenhout nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen ontstaan
op welke wijze dan ook.
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10.8. MB Ulvenhout wordt door de klant volledig gevrijwaard ter zake iedere aanspraak, of hoe ook genaamd,
welke een gast en/of enige derde jegens MB Ulvenhout geldend maakt of mocht maken ter zake, de aanspraken, in de
ruimste zin des woords, van de met de klant gesloten hotel-overeenkomst of enige andere overeenkomst. Deze
vrijwaringverplichting geldt eveneens ten aanzien van de hotel-overeenkomst indien deze, om wat voor reden dan ook,
geheel of gedeeltelijk is ontbonden.
Artikel 11 aansprakelijkheid van gast en/of klant
11.1. De klant en/ of de gast en degenen die de klant en/of gast vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade
die voor MB Ulvenhout en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van de wanprestatie en/of
onrechtmatige daad begaan door deze klant en/of de gast en degenen die de klant en/of gast vergezellen.
11.2. Deze aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van de overtreding van de huisregels begaan door de klant en/of de
gast en degenen die de klant en/of de gast vergezellen.
11.3. Deze aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of
enige zaak waarvan de klant en/of de gast en degenen die de klant en/ of de gast vergezellen houder zijn danwel onder
hun toezicht staan.
Artikel 12 Prijzen en betaling
12.1. MB Ulvenhout heeft een prijsoverzicht. Op eerste verzoek van de klant of gast zal MB Ulvenhout dit overzicht aan
de klant of gast overhandigen. Een overzicht in brochureformaat ligt voorts op de balie en verder is op iedere kamer een
prijsoverzicht aanwezig.
12.2. De klant is de in de hotel-overeenkomst vermelde bedragen aan MB Ulvenhout verschuldigd. MB Ulvenhout kan
voor bijzondere diensten als gebruik van garage, telefoon, safe et cetera extra vergoeding aan de klant en/of gast in
rekening brengen.
12.3. Alle rekeningen, daaronder begrepen de rekeningen ter zake annulering of no-show zullen door de klant en/of gast
worden voldaan contant danwel, indien uitdrukkelijk overeengekomen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Als plaats
van de betaling wordt aangewezen de betreffende vestiging van MB Ulvenhout waarop de factuur betrekking heeft.
12.4. De klant en de gast zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle vorderingen die MB Ulvenhout, uit welke hoofde dan
ook, op een van hen of beiden heeft en/of zal verkrijgen. Noch de klant, noch de gast kan zich beroepen op enig voorrecht
van uitwinning.
12.5. De klant wordt geacht de hotel-overeenkomst of enige andere overeenkomst mede namens elke gast te sluiten. Door
te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem ter zake te vertegenwoordigen.
12.6. MB Ulvenhout heeft een retentierecht en, in voorkomende gevallen, een pandrecht, op alle goederen welke door de
gast en/of klant in het hotel zijn meegebracht zolang de gast en/of klant niet geheel aan de verplichtingen jegens MB
Ulvenhout heeft voldaan.
12.7. Bij het uitblijven van betaling zijn de klant en/of gast van rechtswege in verzuim. In dat geval zijn de klant en/of
gast zonder ingebrekestelling gehouden tot vergoeding van een vertragingsrente. Deze vertragingsrente bedraagt de
wettelijke rente verhoogd met 2% over het verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum. Een gedeelte van een maand
geldt daarbij als gehele maand.
12.8. De klant en/of gast zijn bij niet tijdige betaling eveneens verschuldigd alle bijkomende buitengerechtelijke en
preprocessuele kosten alsmede alle gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke en preprocessuele kosten bedragen
tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,--, vermeerderd met de daarover
verschuldigde B.T.W.
12.9. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de verschuldigde executiekosten, vervolgens op de
gerechtelijke en buitengerechtelijke en preprocessuele kosten, de rente, de schade en vervolgens op de hoofdsom.
12.10. Betaling geschiedt in Nederlandse courant. Indien MB Ulvenhout betaling in vreemde valuta accepteert, dan geldt
hiervoor de op dat moment geldende marktkoers. MB Ulvenhout is gerechtigd ingeval van betaling in vreemde valuta
hiervoor als administratiekosten maximaal 10% van het bedrag in vreemde valuta in rekening te brengen.
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12.11. MB Ulvenhout heeft het recht cheques, girobetaalkaarten en andere soortgelijke betalingsmiddelen, danwel andere
betalingsmiddelen dan hiervoor genoemd, te weigeren danwel aan acceptatie hiervan bepaalde voorwaarden te verbinden.
Artikel 13 overmacht
13.1. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte onder personeel, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking of
bedrijfsbezetting, waterschade, molest, brand, overstroming, overheidsmaatregelen.
13.2. Ingeval van overmacht kan MB Ulvenhout hetzij de overeenkomst annuleren hetzij opschorten. In dat geval is er
geen verplichting aan de zijde van MB Ulvenhout tot vergoeding van enige schade.
13.3. Het hiervoor bepaalde is eveneens van toepassing wanneer de overmacht zich voordoet bij personen en/of diensten
en/of instellingen waarvan MB Ulvenhout gebruik maakt bij het uitvoeren van de hotel-overeenkomst of enige andere
overeenkomst. Hieronder is tevens begrepen hetgeen bij voornoemde personen en/of diensten en/of instellingen voordoet
als opschortende of ontbindende voorwaarde danwel de wanprestatie van voornoemde personen en/of diensten en/of
instellingen. MB Ulvenhout is niet gehouden de invloed daarvan op haar bedrijf aan te tonen.
Artikel 14 gevonden voorwerpen
14.1. De gast is gehouden in het hotel gevonden voorwerpen die in het hotel zijn verloren danwel achtergelaten ten
spoedigste bij MB Ulvenhout in te leveren.
14.2. MB Ulvenhout verkrijgt de eigendom van voorwerpen waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de
inlevering daarvan bij MB Ulvenhout heeft gemeld.
14.3. Toezending van verloren voorwerpen geschiedt voor rekening en risico van de gast. MB Ulvenhout kan nimmer
worden verplicht tot toezending.
Artikel 15 toepasselijk recht en geschillen
15.1. Op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Behoudens het hieronder 15.3. bepaalde zullen alle geschillen die mochten ontstaan uit een overeenkomst waarop
deze voorwaarden van toepassing geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, worden beslecht door de rechtbank te Breda,
tenzij MB Ulvenhout de voorkeur geeft aan de rechter van de domicilie van de opdrachtgever.
15.3. Ingeval van een geschil wat, volgens de regels van Nederlands procesrecht, behoort tot de absolute competentie van
de rechtbank, sector kanton, zal dit geschil uitsluitend door de bevoegde rechtbank, sector kanton, worden beslecht.
15.4. Een eventuele ongeldigheid van één of meer bepalingen in de voorwaarden laat onverlet de geldigheid van de
overige bepalingen. Wanneer een bepaling, om wat voor reden dan ook, ongeldig blijkt, dan worden MB Ulvenhout en de
klant en/of gast geacht een geldige bepaling te zijn overeengekomen die de ongeldige bepaling qua strekking en
reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Alle prijzen zijn geldig tot 31 december 2017. Prijswijzigingen voorbehouden

