Nieuwsbrief catering
Sinds 1 maart 2017 is Rosco de vaste cateraar op alle locaties van de Uitvaartstichting. Om de catering gestroomlijnder
te krijgen en om helderheid te scheppen willen we in deze nieuwsbrief een aantal voorwaarden aangeven.

Algemene voorwaarden:
-

-

De catering voor plechtigheden op de Noorderbegraafplaats en begraafplaats/crematorium Zuiderhof wordt
uitsluitend verzorgd door Rosco Catering service;
Het doorgeven van de catering gaat rechtstreeks naar Rosco Catering service via telefoonnummer 035-

6559124 of via de mail: info@rosco-catering-hilversum.nl
-

-

Het doorgeven van arrangementen kan met bijgevoegd formulier, deze kan naar Rosco gemaild worden. Het
formulier en foodbook zijn ook te vinden op de website van de Uitvaartstichting:
http://uitvaartstichtinghilversum.nl/praktische-informatie/tarieven/
Voorafgaand aan de uitvaart vindt géén catering plaats tenzij dit nadrukkelijk op het formulier staat vermeld;
Catering vindt uitsluitend plaats bij condoleances in één van onze ruimtes, dus niet bij asverstrooiingen,
urnbijzettingen etc.

Voorwaarden catering
-

-

-

In het Foodbook staan arrangementen opgenomen, deze kunnen als basis dienen;
Bij een arrangement gaat de catering uit van 2 consumpties per persoon, per uur dat er gebruik wordt
gemaakt van een van de condoleanceruimten ná de uitvaart;
Losse prijzen gelden bij groepen groter dan 30 personen;
Het aangemeld aantal personen op het formulier voor de catering (zie bijlage) is uitgangspunt voor de factuur;
Op het formulier voor de catering kan worden aangegeven naar wie de factuur moet worden toegezonden
door de cateraar; het betalingstermijn hiervoor is 14 dagen;
Afwijkingen in het aantal consumpties en personen worden door de cateraar gesignaleerd en overlegd met de
uitvaartverzorger, afwijkingen in aantal personen > 10% worden verrekend op basis van afgenomen
consumpties;
Na afloop van elke condoleance wordt bij afwijkingen het formulier met de registratie van consumpties
afgetekend door de uitvaartverzorger;
Het communiceren van de juiste aankomsttijd in de condoleanceruimte en het definitieve aantal personen is
de verantwoordelijkheid van de uitvaartverzorger. Indien hiervan afgeweken wordt, is zowel de cateraar als de
Uitvaartstichting niet aansprakelijk voor de geleden schade;
De catering is in geval van nood ter plaatse, tijdens condoleances, bereikbaar op telefoonnummer: 0615367003 Dit nummer is dus NIET voor het doen van boekingen etc.

Locatie: Begraafplaats en crematorium Zuiderhof /Noorderbegraafplaats
Datum
Begintijd aula
Eindtijd aula
Gegevens uitvaartonderneming
Uitvaartverzorger*
Telefoonnum.*
Straat (fact. Adres)*
Huisnum. *
Toev.*
Postcode *
E-mail*
Plaats*
Factuuradres opdrachtgever
Naam*
dhr/mevr
Relatie tot overledene*
Telefoonnum.*
Straat*
Huisnum. *
Toev.*
Postcode*
E-mail*
Plaats*
Persoonsgegevens overledene
Voor + achternaam*
dhr/mevr
Geb. Datum*
Catering condoleance ruimte/koffiekamer
Aanvangstijd*
Eindtijd*
Arangementsduur* (min)
Wenst u gebruik te maken van een familietafel?*
Aantal personen*
Hoeveel personen voor de familietafel?
Arrangement*
Wenst u neutrale achtergrond muziek?*
Extra cateringwensen?

Ter attentie van de opdrachtgever:
Door het retour sturen van dit formulier geeft de opdrachtgever te kennen op de hoogte zijn en
akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden:
1. Rosco Catering hanteert minimaal het door de opdrachtgever opgegeven aantal personen, tijdens de
cateringactiviteit wordt het aantal personen geteld. Wanneer het aantal afwijkt dan is opgegeven
rekenen wij voor 10% meer gasten geen extra kosten daarboven berekenen wij het drankarrangement extra
door voor de extra gasten.
2. Wanneer de arrangements duur afwijkt van de opgegeven tijd die de opdrachtgever heeft aangegeven
berekenen wij het personeel en extra gedronken cosumpties die buiten de arrangements duur vallen aan
de opdrachtgever door ( 15 minuten voor eindtijd wordt dit overlegd met de uitvaartverzorger ).
* = verplicht veld
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