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Algemene voorwaarden feestjes (kinderen tot en met 18 jaar) 

 
Algemeen 

- Voor alle feesten geldt het huisreglement van Imeet, deze vindt u op onze website 

www.imeet.nl. 

 
- Bij de feesten die gegeven worden mogen geen alcoholhoudende dranken en rookwaar 

gebruikt worden. Dit geld voor het gehele gebouw. 

 

- Zelf meenemen en/of nuttigen van eigen etenswaren en/of dranken is niet toegestaan. 

 

- Feesten vinden plaats op een dag in overleg. 

 

- Standaard tijden voor een feest zijn van 19.30u tot 22.30u. In overleg kan hiervan afgeweken 

worden. Een half uur voor aanvang van het feest is er een vrijwilliger van Imeet aanwezig, u 

kunt dan al naar binnen om eventuele voorbereidingen te treffen. 

 

- Alle activiteiten tijdens een feestavond moeten binnen het gebouw van Imeet plaats vinden. 

 

- In de keukenruimte, de ruimte achter de bar en de DJ booth is alleen personeel van Imeet 

toegestaan. 

 

- Wanneer er gebruik gemaakt wordt van confetti of serpentine is het gebruik van het 

schuimapparaat en de bellenblaasmachine uitgesloten. 

 

Kosten 
- Zaalhuur 

Grote zaal € 30,- per uur (minimaal 3 uur). Barpersoneel is hierbij inbegrepen. Feesten langer 

dan 3 uur kan in overleg. 

Kleine zaal € 25,- per uur (minimaal 3 uur). Barpersoneel is hierbij inbegrepen. Feesten langer 

dan 3 uur kan in overleg. 

 

- Muziek en licht 

€ 30,- per feest, alleen mogelijk voor de grote zaal. De apparatuur van Imeet mag alleen 

worden gebruikt door een medewerker van Imeet. Als u aanvullend eigen entertainment 

verzorgt moet dit minimaal 7 dagen vóór het feest doorgeven worden.  
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- Consumpties 

€ 0,70 per munt. Er wordt minimaal 4 munten per geboekt persoon gerekend (zowel 

volwassenen als kinderen worden meegeteld). Meer munten kunnen in overleg met een 

Imeet medewerker worden bijgekocht. Dit kan gedurende de avond en moet direct worden 

afgerekend. Definitieve aantal personen moet uiterlijk 7 dagen vóór het feest doorgegeven 

worden.  

 

- Schoonmaakkosten 

€ 40,- per feest, per zaal. 

 

- Totale kosten moeten bij aanvang van het feest contant zijn afgerekend. Pinnen is helaas niet 

mogelijk. 

 

 

Het feestteam van Imeet wenst u een fijne feestavond! 


