Voorwaarden

Iets te vieren?

Verhuur- & uitleenservice

Particulier

Zakelijk

• Het huren van een Heineken biertap (thuistap) is alleen
mogelijk in combinatie met aankoop van 10 liter vaatjes
Heineken.
• Bijpassend glaswerk leent u bij aankoop van de wijnen,
Champagne, bier of Port. Deze service is gratis indien
het glaswerk heel, schoon en volledig retour komt.
• Het huren van luxe statafels alleen in combinatie met
aankoop van dranken bij ons.
• Het lenen van een Bacardi cocktailmeubel is gratis
in combinatie met aankoop van minimaal 3 flessen
Bacardi (minimaal € 50,00 aan Bacardi).
• Voor de verhuur en/of uitleen van artikelen
wordt een borgsom in rekening gebracht en een
huurovereenkomst opgemaakt waarbij legitimatie
verplicht is.
• Voor gebroken of beschadigde verhuur- of
uitleenartikelen wordt de kostprijs (nieuwwaarde) in
rekening gebracht.
• Te veel gekochte, (wijn)flessen en vaatjes nemen wij
retour:
- binnen 7 dagen na eventdatum
- op vertoon van de kassabon
- mits ongeopend en onbeschadigd
- m.u.v. op=op actieproducten

• Verjaardagsfeest
• Diner
• Jubileumfeest
• Geboorteborrel
• Burenborrel
• Straatfeest
• Examenfeest

• Bedrijfsborrel
• Afscheidsborrel
• Jubileumborrel
• Tekenen van een akte
• 1e paal of oplevering van
een gebouw
• Lancering van een product

Voor uitgebreide voorwaarden zie:
www.gall-heemstede.nl

Meer voordeel met de Klant&kaart!

Feestje?
Maak gebruik van onze verhuur- & uitleenservice

Wij adviseren u graag!

Gall & Gall Heemstede
Blekersvaartweg 76
2101 CD Heemstede
023 - 547 54 51
Gall & Gall Heemstede
Binnenweg 108
2101 JM Heemstede
023 - 547 09 29

www.gall-heemstede.nl

www.gall-heemstede.nl
www.gall-online.nl

Iets te vieren?

Wat heb ik nodig?

Checklist

Volledig drankenassortiment

Stel uzelf de volgende vragen:

Bij Gall & Gall Heemstede kunt u alle typen dranken voor
uw feestje, borrel of diner kopen. Er is keuze uit meer dan
500 soorten wijn, 300 soorten Whisky, meer dan 70 soorten
Champagne en bubbels en 100 soorten bier. Tevens is er een
ruime keuze in aperitief- en cocktaildranken, likeuren en
gedistilleerde dranken.

•
•
•
•
•

Artikel

Hoeveel gasten (kinderen) zijn genodigd / te verwachten?
Wanneer is het feest, in de middag of in de avond?
Hoe lang duurt het feest?
Wat is de verhouding wijn- / bier- / frisdrankdrinkers?
Hoeveel gasten komen uit de buurt of moeten nog
autorijden?
• Wat is de locatie van het feest, binnen of buiten?
• Wat zijn de te verwachten weersomstandigheden?
• Is er voldoende glaswerk?

Wordt het een diner?
• Ontvangt u de gasten met een aperitief? Zo ja welk
aperitief? Bubbel of Cocktail?
• Welk menu gaat u serveren (voor-, tussen-, hoofd en
nagerecht)? Laat ons passende wijn-spijscombinaties
adviseren.
• Is een digestief op z’n plaats?

Het berekenen van de hoeveelheden

Hoeveelheid

Aperitiefdrank: Champagne / Bubbel
Witte wijn v.a. € 3,99
Rode wijn v.a. € 3,99
Dessertwijn
Frisdranken
Alcoholvrije dranken:
bier, wijn, en/of mousserend
Overige dranken:………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
IJsklontjes/crushed ice
Bier

Hoeveelheid

Bier 10 liter vaatjes voor thuistap
Bier 4 liter zelftap
Bier kratjes (24 flesjes)
Blikjes Bier
En ………

Huurtarief *

Huur Biertap (Heineken thuistap)
Huur Bacardi cocktail meubel
Huur statafels
Huur statafelhoezen
Bierglazen (24 in doos)
Wijnglazen (24 in doos)
Champagneglazen (24 in doos)
Luxe bak om wijnen in ijs te koelen

€ 10,00 per tap per dag
Gratis bij aankoop 3 flessen Bacardi
€ 7,50 p. tafel p. dag
€ 5,00 p. hoes p. dag
Gratis lenen bij aankoop bier
Gratis lenen bij aankoop wijn
Gratis lenen bij aankoop bubbels
Gratis lenen bij aankoop witte wijn

Overig (borg, breuk e.d.)

Borg en tarief *

Grotere aankopen (vanaf 2 dozen wijn of € 50,00) bezorgen
we gratis bij u thuis in de regio Heemstede (ook als u geen
feestje geeft).

Borg glaswerk
Borg biertap
Borg Bacardi cocktailbarmeubel
Borg statafel
Glaswerk vuil retour
Gebroken / missend glaswerk
Bezorgen bestellingen in
Heemstede en directe omgeving
Bestelling ophalen
Buiten Heemstede

€ 15,00 per doos
€ 150,00 per tap
€ 100,00
€ 25,00 per tafel
€ 10,00 per doos
€ 2,00 per glas
Gratis bij min. aankoop € 50,00,
anders € 7,50 per rit.
€ 7,50 per rit
Nader overeen te komen

Kosten

* Prijswijzigingen voorbehouden

Een geslaagd feestje begint met ons advies
over bijvoorbeeld:
Welke dranken er bij uw feestje passen.
De juiste wijn-spijscombinaties.
De juiste hoeveelheid dranken.
Wat er nog meer nodig is voor het laten slagen van uw
feestje, zoals: Biertap, bijpassend glaswerk, statafels of
een Bacardi cocktailmeubel.
Een passend cateringbedrijf.
Te veel gekochte en niet aangebroken wijnflessen en vaatjes
kunnen in overleg retour gegeven worden.

Bezorgservice

Een gemiddelde borrel hoeft niet duur te zijn. Al vanaf
€ 3,50 per persoon kunt u uw gasten dranken schenken.

• Uit een fles wijn gaan 5 – 6 glazen (normale wijnglazen).
• Uit een fles champagne gaan 6 – 7 glazen (normale
champagne flûtes).
• Uit een 10 liter vaatje bier gaan ca. 40 - 45 biertjes.
• Uit een 4 liter vaatje zelftapbier gaan ca. 16 biertjes.

Tip: Zet uw dranken tijdig koud!
Om uw wijnen koel te serveren lenen wij speciale
ijsbakken uit.

